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Fosfaatrechten en hoe
het zo gekomen is
Sinds de brief van 2 juli 2015 van toenmalig staatsecretaris Dijksma hangen fosfaatrechten als een grote donkere wolk boven de
melkveehouderij. Hoogstwaarschijnlijk heeft staatssecretaris van
Dam inmiddels bekend gemaakt hoe dit stelsel van fosfaatrechten
er uit gaat zien. Wat de gevolgen voor de sector zullen zijn, is nog
niet te overzien. Zeker is wel dat het inkomen van de melkveehouders verder onder druk komt te staan. Bovendien is het nog maar
de vraag of de beoogde milieudoelen hiermee worden behaald.
Daarom heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond niet ingestemd met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Hieronder volgt een reconstructie hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.
Fosfaatproductie begrenzen
In de brief van 2 juli stelde de
staatssecretaris de fosfaatproductie op individuele melkveebedrijven
te willen begrenzen door de invoering van fosfaatrechten. Dit zou nodig zijn, volgens de staatssecretaris omdat door de groei van vooral de melkveehouderij het landelijk fosfaatplafond wordt overschreden. Zonder beperkende maatregelen zou de verlenging van de derogatie in gevaar komen.
Regiegroep
In haar brief van 2 juli 2015 kondigde de staatssecretaris dan ook aan
dat er een regiegroep zou worden
gevormd voor de nadere uitwerking
van de wet. De NMV heeft samen
met LTO, NZO, NAJK, later ook Netwerk GRONDig en Stichting Natuur
& Milieu deel uitgemaakt van deze
regiegroep. Vanaf september 2015
is deze regiegroep iedere 14 dagen
bij elkaar gekomen.
Sectoroverleg
Naast deze regiegroep heeft in de
periode september 2015 tot en met
januari 2016 ook intensief overleg
plaats gevonden tussen NMV, LTO,
NAJK, NZO, Nevedi, Netwerk GRONDig en VLB. Het doel van dit sectoroverleg was om tot een gezamenlijk standpunt te komen. In ja-

nuari 2016 bleek het onmogelijk te
zijn voor deze organisaties om op
één lijn te komen, de meningen lagen te ver uiteen. De NMV betreurt
dit.
Rol van social media
In tegenstelling tot berichten in de
(social) media heeft de NMV de regiegroep nooit verlaten. De NMV is
altijd in overleg gebleven met het
ministerie en heeft steeds geprobeerd de staatssecretaris op andere gedachten te brengen.
Wat dan wel?
De NMV heeft zich steeds ingezet
voor de belangen van alle melkveebedrijven die elk hun eigen keuzes
hebben gemaakt in het verleden.
Het overschotprobleem mag niet
simpelweg via bijvoorbeeld afroming of een generieke korting worden afgewenteld op de Nederlandse melkveehouders. Dat geldt in de
eerste plaats voor de melkveehouders die niet zijn gegroeid of extensief produceren, maar ook voor
de melkveehouders die rechtmatig en binnen hun vergunningen en
wetskaders hebben voldaan aan de
voorwaarden om melk te produceren. Het is de overheid zelf die heeft
gepleit voor afschaffing van de quotering. Diezelfde overheid heeft ook
de vergunningen verleend aan de

In dit nummer:
- Melkveehouderij 2016
- NMV-lid in de spotlight; Ron Stuyt
- NMV, NVV en NVP maken PAS op de plaats

Volg ons op Twitter
@NMVnieuws

Boerenbusiness
@Boerenbusiness
Boze veehouders @NMVnieuws
@NVVnieuws en #NVP stappen
uit stikstofoverleg PAS met @
nieuwsez #mestmarkt boerenbusiness.nl/mest/artikel/1…
Mieke Smits@philomenasmits
@Ronaldvern @dukkie6 Laat sectoren niet tegen elkaar uitspelen. @martijnvdam dient te kiezen
voor doelbeleid @NMVnieuws
Melkveebedrijf@melkveebedrijf
@NMVnieuws heeft nooit ingestemd met voorstel Van Dam bit.
ly/1Pn03gq #30miljoen
Gonny Rutte@nieuwbakelaar
Uitleg @NMVnieuws waarom zij
niet ingestemd hebben met voorstellen #vandam aangaande de
verdeling van #30miljoen
melkveebedrijf.nl/nieuws-detail/…
Arjan Pakkert@arjanpakkert
@gerritwermink @NMVnieuws
heeft hier absoluut gelijk. Zoals vaker worden de bedoelingen
van Brussel in Den Haag geheel
verdraaid. #n2000

bedrijven die hebben gebouwd binnen de wetskaders.
Speelveld
Van een gelijk speelveld binnen Europa is er door de invoering van fosfaatrechten geen sprake meer, vindt
de NMV. Op Europees niveau is de
melkquotering weliswaar verdwenen maar Nederland is nu het enige land dat wordt opgezadeld met
extra kosten. En de kostprijs is hier
al hoger dan gemiddeld. De NMV wil
dat Nederlandse melkveehouders
kunnen blijven concurreren met hun
Europese collega’s.
Geen garantie
De staatsecretaris dreigt met het
verlies van derogatie als fosfaatrechten niet worden ingevoerd.
Maar een garantie dat met fosfaatrechten de derogatie is veilig gesteld geeft hij niet. Een gesprek in
september met het Nitraatcomité
van de Europese Commissie heeft
ons geleerd dat lidstaten vrij zijn in
de wijze waarop zij naar de doelen
in de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water willen toewerken. Het is
maar de vraag of de invoering van
fosfaatrechten hier werkelijk aan
kan bijdragen. Het zou de staatsecretaris sieren als hij de derogatieonderhandelingen naar voren in de
tijd zou halen. Hij zou zo eerst kunnen kijken waar de grootste pijnpunten voor Brussel liggen, voordat
onomkeerbare stappen worden gezet. Het ministerie heeft hiervoor nu
al acht maanden de tijd gehad.

Milieudoelen
In de loop van 15 jaar zijn de gebruiksnormen voor fosfaat in de
landbouw met 34% afgenomen. Dit
heeft geleid tot afnemende bodemvruchtbaarheid. Bovendien is de
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater niet significant verbeterd.
Zelfs wanneer er in de toekomst
geen kubieke meter mest meer op
het land terecht zou komen, worden
in grote delen van Nederland de milieudoelen die de Europese Commissie op het gebied van water stelt,
niet gehaald. En dat is juist het doel
van de Kaderrichtlijn Water; het verbeteren van de waterkwaliteit. Fosfaatrechten geven geen enkele garantie om de richtlijnen wel te halen.
Transparantie
De NMV is van mening dat deugdelijk, onderbouwd en transparant beleid ten grondslag moet liggen aan
de invoering van fosfaatrechten. De
metingen, berekeningen en rapportages van overheidsinstituten die
worden gebruikt voor de onderbouwing van de derogatieverlening, dienen eerlijk, open en transparant te
zijn. Zonder transparantie kan immers geen goede politieke besluitvorming plaats vinden. Maar nog belangrijker is de noodzaak van volledige transparantie voor het verkrijgen
van draagvlak bij melkveehouders.
Stapeling van regelgeving
De beoogde invoering van fosfaatrechten is de volgende beleidsmaatregel in een reeks van elkaar snel
opvolgende beleidsplannen. Die
begon met de mestwet in 2013,

de melkveewet in 2014, de AMvB
grondgebondenheid in 2015. De bestaande wetgeving krijgt niet eens
de kans zijn uitwerking te laten zien.
Er zijn nu schattingen dat alleen al
de AMvB 25.000 ha grond kost!
Visie
Bovenstaande in ogenschouw nemende heeft de NMV steeds gepleit
voor een duidelijke visie.
• zodat niet langer wetgeving wordt
gestapeld,
• opdat we met nieuwe wetten en
regelgeving ook daadwerkelijk de
gewenste weg voor de melkveehouderij inslaan,
• melkveehouders voor langere tijd
duidelijkheid krijgen voor de ontwikkeling van hun bedrijf,
• de maatschappelijke wens in beeld
blijft,
• Nederlandse
melkveehouders
kunnen blijven concurreren met
hun buitenlandse collega’s,
• een langere termijn visie kan worden neergezet die perspectief
biedt aan een ieder.
De NMV pleit ervoor de tijd te
nemen om beleid te ontwikkelen dat:
• robuust en goed onderbouwd is,
• tegemoet komt aan de eisen die
door Brussel worden gesteld met
betrekking tot het bereiken van de
doelstellingen in de Nitraatrichtlijn
en de Kaderrichtlijn Water,
• gebaseerd is op een langetermijnvisie voor de melkveehouderij in
Nederland,
• duidelijkheid geeft voor de melkveehouders,
• het inzetten van doelbeleid in
plaats van generiek beleid zou
voorop moeten komen te staan,
• een volledig open en transparante
communicatie tussen Brussel en
Den Haag.
De invoering van fosfaatrechten zet
de toekomst van de agrarische sector op de langere termijn op het
spel. Er zullen ook zeker slachtoffers
door gaan vallen in onze sector. Dit
beleid getuigt zeker niet van een
lange termijn visie. Het inkomen
van de Nederlandse boer komt hierdoor nog verder onder druk te staan.
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NMV, NVV en NVP maken ‘Pas op de plaats’
Boeren stappen uit overleg met ministerie over PAS
extra maatregelen bovenop de
maatregelen uit het Convenant omdat:
• de PAS nog maar recentelijk van
kracht is;
• evaluatie nog moet plaatsvinden;
• de staatssecretaris niet bereid
was om de afgesproken ontwikkelruimte voor de veehouderij te
waarborgen via wet- en regelgeving;
• convenanten zouden worden afgesloten met andere sectoren zoals verkeer en industrie.
Dit is nog steeds niet gebeurd.

Varkenshouders, pluimveehouders
en melkveehouders zijn op 29 januari uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ)
over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gestapt. De boerenorganisaties Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)
en Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) hebben dit per brief
aan het ministerie laten weten.
Extra reservepakket
De boerenorganisaties accepteren
het niet dat zij niet zijn gekend in
de ontwikkeling van een extra reservepakket aan Generieke Maatregelen. Dit pakket extra maatregelen is afgesproken in een overleg op 19 december 2014 tussen de
ministeries van EZ en Infrastructuur en Milieu (I&M), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij is de veehouderijsector niet betrokken. De sector

is pas 10 maanden (!) later geïnformeerd over die plannen. ‘Het is allemaal in een achterkamertje voorgekookt. Wij hebben daar bij de
staatssecretaris al eerder bezwaar
tegen gemaakt’, aldus de organisaties.
Maatregelen
Ondanks dat de agrarische sector
niet betrokken is geweest, is de afspraak wél opgenomen in het PAS
2015 – 2021, dat op 1 juli 2015 van
kracht werd. De maatregelen zullen
worden ingezet indien de veronderstelde daling van emissie niet overeenkomt met de lijn zoals die in het
PAS is opgenomen en afgesproken.
Deze afspraak komt volgens NMV,
NVV en NVP bovenop de reeds gemaakte afspraken in het Convenant
Maatregelen PAS tussen overheid
en veehouderijsectoren.

Geen wettelijke garantie
NMV, NVV en NVP stellen dat de
overheid via de achterkant wel alles wil dichtregelen, maar niet via
de voorkant. ‘Wij hebben al eerder
gepleit om de ontwikkelruimte voor
de veehouderij in de PAS wettelijk te garanderen. De veehouderij
heeft in het Convenant afgesproken
om de ammoniakuitstoot met 10
kiloton te verminderen. Als tegenprestatie komt 56 procent van de
depositieruimte, die als gevolg van
deze reductie ontstaat, beschikbaar
voor de veehouderij als extra ontwikkelruimte. De staatssecretaris
was echter niet bereid om dit wettelijk te regelen. Daarentegen zou
de staatssecretaris zich er wel op
gaan focussen om tot convenanten
te komen met andere sectoren. Dit
is nog steeds niet gebeurd.’
Afspraken nakomen
NMV, NVV en NVP zijn dan ook niet
bereid om nog verder in gesprek
te gaan met het ministerie van EZ,
zolang bovenstaande niet gerealiseerd is. ‘Eérst moeten de afspraken uit het Convenant worden nagekomen’, menen zij. In de tussentijd zullen de organisaties alles in
het werk stellen om het extra reservepakket van tafel te krijgen.

Onacceptabel
De organisaties vinden het onacceptabel dat wordt gesproken over
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Melkveehouderij 2016;
adem inhouden en dan weer lucht?
Het speelveld
Momenteel hebben de melkveehouders het gemiddeld genomen niet
gemakkelijk. De melkprijs is laag
en ook de kalverprijzen zijn slecht.
Het positieve gevoel dat hoorde bij
de kansen van de afschaffing van
de quotering heeft plaatst gemaakt
voor onzekerheid en fosfaat-angst.
Daar komt nog bij dat de sector kritisch wordt onderworpen aan het
oog van de maatschappij. Dit levert
naast lof ook kritiek op, veelal duidelijk ongegrond. Er wordt dus momenteel een groot beroep gedaan
op het incasserings- en relativeringsvermogen van de melkveehouders.
Geld
Vrijwel iedere ondernemer heeft als
streven een inkomen uit zijn bedrijf te halen. Liefst in combinatie met werkplezier en enige vrije
tijd. Een inkomen creëren lukt alleen als de opbrengstprijs de kostprijs duurzaam overstijgt. Over de
afgelopen 7 jaar is dat gemiddeld
vrij redelijk gelukt. Maar wat is redelijk? Even een paar cijfers. Wanneer alle uitgaven worden opgeteld
komen we op een break-even melkprijs van rond de 40 cent over de
laatste 2 jaar. Hiervan is gemiddeld
3 cent gebruikt voor privé uitgaven
en 2 cent voor vervangingsinvesteringen. Deze break-even melkprijs
is in 7 jaar met zo’n 10 cent gestegen. Maar uiteindelijk bepaalt niet
de break-even melkprijs, maar de
marge het financiële succes. Over
deze zelfde 7 jaren was deze opgeteld +2,3 cent. Dan is er privé gegeten en is het machinepark bijgehouden. Het beste jaar kende + 5
marge en het slechtste -5. Wanneer
ik deze cijfers met melkveehouders
bespreek is men gemiddeld tevreden. Menig ondernemer zou het te
mager beloond vinden, maar melkveehouders zijn gemiddeld meer
ideologisch dan geldlustig. Gezien
het belang van voedsel en de in-
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spanning die gedaan wordt zou een
betere beloning op zijn plaats zijn.
Wie overleeft
Alle ideologieën ten spijt, als het
geld opraakt komt er actie. En dat
is met deze melkprijs vaak het geval. Soms initieert de melkveehouder deze actie zelf, soms de bank
en soms de toeleveranciers. Dan
blijken de verschillen. Soms is men
zich totaal onbewust van de situatie. Aan de ene kant: een kostprijs
hebben van 50 cent per kg maar dit

pas ‘ontdekken’ nadat een grondige
analyse is gemaakt. Aan de andere kant: een keurige lange termijn
begroting met een kostprijs van
35 cent. Exact weten wat de positie is maar domweg tekort komen
in moeilijke tijden. Dan is veel koeien soms een extra nadeel. Ook de
spreiding in resultaat uit bedrijfsvoering was, is en blijft intrigerend:
8 cent verschil tussen top25% en
staart25%, exclusief banklasten!

Maar lang niet iedereen heeft problemen. Er zijn nog steeds melkveehouders die er een ander bedrijf
bij kunnen kopen. De vraag is dan:
wat veroorzaakt die verschillen in
financiële positie van de bedrijven?
De belangrijke factoren zijn: financiering, intensiteit, strategie en vakmanschap.
Een belangrijk element is de balans in bedrijf en financiering. We
zouden bijna over oud geld versus
nieuw geld kunnen spreken. Snelle groei in de laatste jaren betekent
vaak veel schuld. Vreemd geld is
momenteel relatief goedkoop maar
betekent wel risico. Bedrijven die
langzamer zijn gegroeid kennen
vaak een lagere financiering en een
beter risicoprofiel. Zeker als zij in
de loop der jaren alle productiefactoren mee hebben genomen. Snelle groeiers en intensiveerders hebben het momenteel moeilijk. De
banklasten zijn hoog, de voerkosten
zijn hoog, de mestafzetkosten zijn
hoog. Bij een lage melkprijs boeren zij door de negatieve marge en
de vele kilogrammen snel achteruit.
Zelfs goed vakmanschap houdt dat
niet tegen. Maar we durven gerust
te stellen dat melkveehouders die
technisch goed boeren en hun bedrijf (geleidelijk) bij de tijd en in balans houden nog steeds liquide blijven.
Markt en lot melkveehouderij
Maar iedere melkveehouder wil

graag een beter resultaat dan
nu gerealiseerd wordt. Hoe dan?
Het beste is natuurlijk een gunstige markt. Er wordt ons al jaren
de ‘worst’ voorgehouden over de 9
miljard mensen. Ondertussen zijn
de prognoses over de wereldbevolking naar boven bijgesteld. Daarnaast zijn we als Nederlandse melkveehouders, ondanks de kritiek van
sommigen, behoorlijk duurzaam en
efficiënt bezig. Als dat allemaal op
zijn plek valt komt het weer goed
met de markt en prijs en is het nu
een kwestie van adem inhouden.
Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de markt niet of heel
langzaam herstelt, bijvoorbeeld
door structurele overproductie, lage
koopkracht en veranderende voedingswensen. Daar kan nog bijkomen dat extra maatschappelijke eisen vaak kostprijsverhogend zijn.
Als de financiers dan het bedrijf niet
door de tijd helpen komt er de komende jaren een koude sanering;
er zullen bedrijven verkocht moeten
worden. Dit betreft vaak bedrijven
die uit balans waren of moeite hadden de kostprijs om wat voor reden
dan ook voldoende laag te krijgen.
Een deel zal bovendien stoppen uit
demotivatie. Het zal veel sociaal
leed met zich meebrengen en bovendien negatief zijn voor de economie.

mooi zijn. Dan moeten we ons op
een dusdanige manier onderscheiden dat de consument méér voor
zuivel betaalt. Daar wordt door onder andere RFC hard aan gewerkt.
Maar gaat dit voldoende lukken?
Perceptie van schaarste kan helpen.
Productieregulering? Dan moeten er
wel wereldwijd afspraken gemaakt
kunnen worden. Alleen op Europees
niveau helpt ook al, maar daar zullen dan met name Amerika en Oceanië van profiteren. Regulering op
Nederlands niveau is zinloos. Het
systeem van fosfaatrechten zal de
melkprijs niet verhogen, tenzij we
de groeibeperking als Unique Selling Point kunnen verwaarden in de
markt. Dan gaan we naar een ander verdienmodel met een hele andere positie van voedsel waarbij de
consument flink meer betaalt. Niet
onmogelijk, maar ook dit zal tijd en
moeite kosten. Belangrijk punt: wie
is daarvoor de dirigent?

Wat kunt u doen?
De markt veranderen zodat de prijzen altijd voldoende hoog zijn zou

Andries-Jan de Boer
Agrarisch bedrijfsadviseur
3D Agro Advies

Dicht bij huis voorlopig dus in ieder
geval aanpakken wat binnen de eigen macht ligt: het bed opschudden
en veranderingen doorvoeren waar
geld blijft liggen. Voor wie nú met
een tekort kampt: een plan maken
voor de korte én lange termijn en
samen met de financier beoordelen
hoe ‘op maat’ door de moeilijke tijden te komen.

NMV op pad
3-2 Inventarisatie bevindingen ‘PAS in werking’
tbv PMO PAS
4-2 Groep Nederlandse Veemarkten (GNV)
overleg
9-2 Bijeenkomst Dairy Campus:
Melkveehouderij en schoon water: niet
uitstellen tot later
10-2 Strategisch overleg Nevedi
10-2 ISDE Informatiebijeenkomst
10-2 Vervolg Bestuurlijk Overleg fosfaatrechten
melkvee
11-2 Bijeenkomst Werkgroep Diergezondheid
12-2 Expertpanel Voedsel Anders conferentie
12-2 Workshop Voedsel anders conferentie:
Bovengronds mest uitrijden; tijd voor
ander beleid’

13-2 Voedsel Anders conferentie TTIP
15-2 Vergadering themagroep Transport
binnenland - Project verantwoorde
dierverplaatsingen
17-2 Adviesraad Duurzame Zuivelketen
18-2 Vergadering themagroep Hygiëne - Project
verantwoorde dierverplaatsingen
18-2 Overleg transport met Ministerie van
Economische Zaken
24-2 Bijeenkomsten NMV “Duidelijkheid over
fosfaat’
24-2 Vakbondenoverleg
24-2 Vergadering themagroep Intraverkeer Project verantwoorde dierverplaatsingen
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NMV-lid in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Aan de hand van
zes vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een volgende
NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Ron Stuyt aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen van
Joke Visser-Veldhuisen.
melkveebedrijf met 70 koeien. Mijn
vrouw werkt ook als verpleegkundige. Samen hebben we twee kinderen. We melken al zes jaar met een
melkrobot. In 2010 hebben we een
nieuwe stal gebouwd. Dat hebben we
gedaan in het kader van duurzaamheid. Maar ook met het oog op de
dieren, zodat zij het zo goed mogelijk naar de zin hebben. Voor ons is
het natuurlijk ook belangrijk dat alles
zo gemakkelijk mogelijk gaat.

De vraag van Joke Visser-Veldhuisen aan Ron Stuijt:
Ron, jij bent sinds kort lid van het
provinciaal bestuur in Noord Holland
geworden. Wat is de reden dat je bestuurder bent geworden? Jij hebt in
Noord Holland het dossier ganzen op
je genomen. Wat is je motivatie om
dit te doen en wat hoop je te bereiken in dit of andere dossiers?
Ik heb het altijd jammer gevonden
dat de NMV niet aan tafel zat bij de
ganzendiscussies. LTO zat daar wel.
Ik heb daar tijdens een vergadering
een keer commentaar op geleverd. En
wie commentaar heeft, krijgt het balletje weer terug. Zo zat ik er aan vast.
Ik ben een keer uitgenodigd voor een
vergadering en toen meegegaan. Dat
was wel een positieve ervaring. En er
is ook wel iets uitgekomen.
Ganzen zijn een groot probleem in
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Noord-Holland, vooral nabij het IJsselmeer en de natuurgebieden. Door
de ganzen weg te vangen wordt de
populatie teruggedrongen. Ik hoop
dat de provincie dit kan volhouden tot 2020, zoals is gepland. Juist
ganzen zijn een groot probleem in
Noord-Holland. In andere delen van
het land heeft men meer last van
herten en zwijnen, maar dat speelt
minder in Noord-Holland.
Ik ben bestuurslid geworden omdat er in Noord-Holland veel melkveehouders zitten. Je kunt wel altijd
naar een ander wijzen, maar je hebt
ook mensen nodig die hun mond
open doen en iets aanpakken.
De NMV is kleiner dan LTO, men werkt
directer en dat spreekt me aan.
Kunt u iets over uw bedrijf vertellen?
Ik heb samen met mijn vrouw een

Wat zijn volgens u op dit moment de grootste problemen in
de melkveehouderij?
Op dit moment vormen fosfaat en de
melkveewet de grootste problemen.
De problematiek rond de fosfaatproductie is voor veel melkveehouders
verwarrend en maakt hen onzeker. Er
komt op dit moment erg veel op ons
af. Nu weer de motie van de Partij
voor de Dieren om kalfjes langer bij
de koe te houden. Toch jammer dat
deze motie is aangenomen. En het
hoeft ook helemaal niet. Een betere uitleg zou misschien helpen. Maar
ondertussen krijgt de melkveehouder het allemaal op zijn bord en van
de Partij voor de Dieren een steek
onder water. Die partij probeert dit
al sinds 2008. Nu is het eindelijk gelukt. Zo wordt bij de melkveehouders
iedere keer de duimschroeven verder
aangedraaid.
Waarom bent u lid van de NMV
geworden?
De NMV sprak mij vooral aan omdat
het een echte boerenclub is. Boeren
doen het allemaal zelf. Het gaat allemaal heel direct. In Noord-Holland is
een grote NMV-afdeling, zodat deze
regio goed is vertegenwoordigd. Die
nuchterheid, daar hou ik wel van.
Er wordt ook echt naar de leden geluisterd. Niet alleen naar degene die
het hoogste woord heeft. Er komen
steeds meer regels bij, het stapelt
zich maar op. Dan moet je als melk-

veehouders wel van je laten horen.
Bij de NMV doen de boeren het zelf.
LTO heeft veel jonge medewerkers,
die beleid gaan maken zonder ooit
een koe te hebben gezien.
In de regio Noord-Holland doet de
NMV wat het ledenaantal betreft zeker niet onder voor de LTO. Daarom vond ik het ook zo vreemd dat
de NMV niet was vertegenwoordigd
in het ganzenoverleg.
Indertijd heb ik ook meegedaan aan
de acties tegen het mestbeleid. Ik
heb toen ook melk laten weglopen.
Van de NMV krijg ik ook veel informatie o.a. via internet.

rij achterna gaan. Voor een eerlijke
en transparante melkveehouderij is
het mestbeleid met fosfaat natuurlijk
heel belangrijk.
Ik hoop dat de melkveehouderij ook
in de toekomst gezond blijft. In de
media worden we helemaal afgemaakt en dat is erg jammer. De media willen een bepaald beeld scheppen en zoeken specifiek naar bepaalde mensen die dat kunnen bevestigen. Zo jammer dat het werk
met dieren zo wordt afgemaakt. Het
wordt steeds harder. Dit weerhoudt
veel melkveehouders ervan om lid te
worden van een belangenorganisatie en zo hun nek uit te steken. En

juist de belangenorganisaties zitten
te springen om mensen die zich ergens voor willen inzetten.
Aan wie wilt u dit estafettestokje
doorgeven en welke vraag wilt u
hem/haar stellen?
Ik geeft het stokje door aan Mieke Smits. Ik wil haar vragen hoe we
mensen die ergens totaal geen verstand van hebben en wel een mening, het beste weerwoord kunnen
bieden. Zoals nu met de kalverproblematiek en de motie die is aangenomen. Mieke heeft veel juridische
kennis en we hebben juist mensen
met kennis nodig.

Waar moet de NMV zich vooral op
richten / mee bezig houden?
Ik denk dat de NMV de handen aardig
vol heeft aan fosfaat. Daar komt nu
de problematiek met de kalfjes bij.
Ik snap wel waar dat vandaan komt.
Er zijn zoveel kalfjes en de melkveehouderij heeft daar geen grip op. De
kalfjes uit het buitenland moeten eigenlijk worden geweerd, zodat Nederland niet wordt overspoeld met
dieren uit heel Europa.
De familiebedrijven moeten blijven bestaan, geen megastallen. Ik
hoop dat de NMV achter het gezinsbedrijf blijft staan. De melkveehouderij moet niet de varkenshoude-

Eenvoudige wasplaatsen verplicht
Vuile veewagens kunnen dierziekten verspreiden naar andere bedrijven. Om dat te voorkomen moeten
veewagens elke keer na het lossen
van dieren worden gereinigd en ontsmet. Daarom moet u, als u dieren
aanvoert op uw bedrijf in een aantal
gevallen een wasplaats hebben. Die
wasplaats moet aan bepaalde eisen
voldoen
Een eenvoudige wasplaats is verplicht als u 10 of meer evenhoevigen (zoals runderen, varkens, schapen, geiten) houdt. Dit geldt ook als
u dieren aanvoert met een eigen vervoermiddel. Ook in de volgende gevallen moet u een wasplaats hebben:
• Als u maar eens per jaar dieren aanvoert (bijvoorbeeld een

dekram).
• Als u hobbyhouder bent met 10
dieren of meer en ook dieren van
een ander bedrijf aanvoert.
• Als u af en toe met uw dieren meedoet aan keuringen.
• Als u dieren van uw eigen bedrijf
verplaatst naar locaties met een eigen Uniek Bedrijfsnummer (UBN).
Als u geen dieren aanvoert (gesloten bedrijf) hoeft u geen wasplaats
te hebben. Dit is vastgelegd in de Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en
zoönosen en TSE’s.
Dit zijn de eisen aan eenvoudige
wasplaatsen:
• Het vervoermiddel of de vervoerseenheid past in zijn geheel op de

wasplaats.
• De plaats is goed verlicht.
• De vloer is vloeistofdicht en heeft
een goede afvoer: water mag niet
in de bodem of het grondwater terechtkomen.
• De wasplaats is voorzien van voldoende water, middelen en materialen om het vervoermiddel te reinigen en te ontsmetten (zoals een
hogedrukspuit en ontsmettingsmiddelen).
• Chauffeurs kunnen hun handen
wassen met warm water en zeep.
• Bedrijfsoveralls en (eventueel) bedrijfslaarzen zijn aanwezig.
• Er is een plaats waar gebruikte
laarzen kunnen worden gereinigd.
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NMV zat wel aan tafel,
maar heeft niet ingestemd
Staatssecretaris van Dam heeft op
2 februari in een brief aan de Tweede Kamer de verdeling van het Nederlandse deel (nationale envelop)
van de Europese middelen bekend
gemaakt. Deze nationale enveloppe
van 30 miljoen maakt onderdeel uit
van een pakket maatregelen voor
de melkveehouderij en varkenshouderij dat de Europese Commissie ter
beschikking heeft gesteld na de demonstraties van boeren in Brussel
in september 2015.
Lidstaten hebben grote flexibiliteit
gekregen in de besteding van hun
nationale enveloppe. Voor de Europese Commissie is het wel een

eis dat juist landbouwondernemers
profiteren van het beschikbaar gestelde geld. In alle andere lidstaten wordt de nationale enveloppe
dan ook direct aan de boeren uitgekeerd. Nederland is het enige land
dat kiest voor een andere invulling.
De staatssecretaris schrijft dat hij
zijn voorstellen in nauw overleg met
de sector heeft uitgewerkt en dat
daar op 20 januari in een bestuurlijk overleg overeenstemming is bereikt. De Nederlandse melkveehouders Vakbond is inderdaad aanwezig
geweest bij dit bestuurlijk overleg.
De NMV heeft echter niet ingestemd
met het voorstel. Op deze manier

zijn het niet de boeren, maar ambtenaren, adviseurs en projectmedewerkers die zullen profiteren van de
nationale enveloppe. De NMV heeft
al in een vroeg stadium een andere verdeling voorgesteld en aan het
ministerie gestuurd.

NMV op audiëntie bij Paus Franciscus
Bestuurders van de Nederlandse
Melkveehouders Vakbond (NMV)
zijn samen met hun collega’s van de
European Milk Board (EMB) op 27
januari ontvangen door Paus Franciscus. Het bezoek was door de Italiaanse afdeling van de EMB georganiseerd. Na de mis werden zes
leden van de delegatie ontvangen
door de Paus, die hen een hart onder de riem stak en aanspoorde
vooral vol te houden.
De NMV-bestuurders die bij deze
audiëntie aanwezig waren, hebben
dit bezoek als zeer inspirerend en

8

steun gevend ervaren. “De Paus is
een bewogen man met een groot
hart voor iedereen”, aldus een van
de bestuurders. Of je nu protestant
of katholiek bent, of juist geen geloof hebt, je kunt op deze manier je
standpunten bij hem neerleggen en
de zorgen delen.
Paus Franciscus heeft zich in zijn
ambtstijd al meerdere malen kritisch uitgelaten over maatschappelijke kwesties en het heersende
economische systeem, dat hij onrechtvaardig heeft genoemd. Hij
vindt het heel erg dat geldzucht

(macht) van grote multinationals
(zuivelfabrieken) de markten in
ontwikkelingslanden kapot maken.
Dit is een zorg die de NMV en EMB
met hem delen.
De Paus heeft een grote reikwijdte,
mensen vertrouwen hem. Zo kan hij
invloed uitoefenen op beslissingen
op hoog niveau. De Paus kan mensen wijzen op misstanden. En op de
melkmarkt heersen grote misstanden, die door politici graag onder
het tapijt worden geschoven.

Voedsel Anders conferentie
Op 12 en 13 februari vond voor de 2e keer de Voedsel Anders conferentie plaats, in Wageningen. Zo’n 1000 mensen, waaronder een
ﬂink aantal boeren, namen deel. Hieronder enkele indrukken van
de conferentie.
Plenair
Tijdens het plenaire gedeelte vertelde Jonathan Karpathios, GrieksNederlandse kok, tuinder en voedselblogger, over zijn loopbaan. Hoe
hij tijdens een verblijf bij familie in
Griekenland tot nieuwe inzichten
kwam over voedsel en voedsel produceren. De Braziliaanse hoogleraar bodemkunde Irene Cardoso liet
zien hoe de agro-ecologische benadering familiebedrijven in staat stelt
voor driekwart van de voedselproductie op 20% van het land te zorgen.
Debat
In het debat op vrijdagavond bekritiseerde Sieta van Keimpema het
huidige landbouwbeleid en de liberalisatie van de melkproductie.
‘Sinds we de melkquotering hebben
losgelaten, hebben we weer overschotten, lage prijzen en dumping
van melk op de Afrikaanse markt.
De marktprijs van de melk ligt ver
onder de kostprijs van de boer.’, aldus van Keimpema. De liberalisering pakt goed uit voor de zuivelindustrie en supermarkten, maar niet
voor de Nederlandse economie. Ook

de Wageningse econoom Niek Koning uitte bezwaren tegen het huidige Europese landbouwbeleid en
pleitte voor marktordening en stabiele prijzen.
Workshops
Naast het plenaire gedeelte konden
de deelnemers kiezen uit meer dan
70 workshops. Hans Geurts was namens de NMV een van de sprekers
op de workshop ‘Geen duurzame
landbouw zonder eerlijke beloning
voor de boer.’ Alle sprekers waren
het er over eens dat het niet mogelijk is om aan steeds meer maatschappelijke wensen en eisen te
voldoen als de extra kosten die dat
met zich meebrengt, niet in de opbrengstprijs door te rekenen zijn.
Het is voor een boer die continu aan
het overleven is, op de korte termijn niet mogelijk om te investeren
in duurzaamheid voor de lange termijn.
In de workshop ‘Bovengronds uitrijden’ heeft men met verbazing vernomen dat de gegevens voor de onderbouwing van de ammoniakemissie door Wageningen UR niet

zijn bewaard. De ammoniakemissie van de verschillende bemestingstechnieken kan niet worden
gereproduceerd. Dit is een wetenschappelijke doodzonde. Meer hierover in het filmpje; https://www.
youtube.com/watch?v=Tndcue-_
BoU&feature=youtu.be
In de paneldiscussie met o.a. Irene
van der Sar ging het over de vraag;
welke kennis en onderzoek is nodig
voor de verdere ontwikkeling van
de melkveehouderij. Op dit moment
bepalen Wageningen UR, de regering en de industrie de onderzoeksagenda. Boeren zijn in het geheel
niet betrokken.
De conferentie werd afgesloten met
een reflectie van prof. Dr. Ir. Jan
Douwe van der Ploeg.

Fotowedstrijd
Nog één keer, omdat het zulke mooie plaatjes oplevert!
Aan de temperaturen kun je het niet altijd merken, maar het is toch echt
winter. De kortste dag ligt achter ons. De koeien staan op stal, maar voor
hoe lang nog? Maak nog één keer kans, voordat ze weer naar buiten gaan.
Doe mee aan de NMV fotowedstrijd met als onderwerp:

Binnen hebben wij het ook goed!
De inzendtermijn is verlengd tot 15 maart 2016.
Deelnemers aan deze fotowedstrijd maken kans op een prachtige, weersbestendige vergroting van hun eigen
foto. U kunt deelnemen aan de fotowedstrijd door uw foto per e-mail op te sturen naar het secretariaat van de
NMV via info@nmv.nu of via WeTransfer.nl (voor grote bestanden). Op deze fotowedstrijd zijn algemene voorwaarden van toepassing.
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Uitzonderingen Mestverwerkingsplicht landbouwer
In een aantal situaties hoeft u het
verplichte verwerkingspercentage
niet of niet volledig te laten verwerken. Deze situaties kunt u vinden
op
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mesten-grond/mestbeleid/mestverwerkingsplicht-landbouwer/uitzonderingen.
De uitzondering op de verwerkingsplicht geldt ook als u uw totale bedrijfsoverschot rechtstreeks afvoert
naar een of meerdere landbouwbedrijven en u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• Het bedrijf dat de mest afneemt
ligt hemelsbreed maximaal 20 kilometer vanaf uw productielocatie.
• De afnemer mag de mest niet
eerst opslaan, maar gebruikt deze
direct op zijn landbouwgrond.
• U voert uw totale bedrijfsoverschot af.
• Uw bedrijfsoverschot is in het betreffende kalenderjaar maximaal
25% van de totale mestproductie.
• U sluit vooraf een Regionale mestafzetovereenkomst (RMO) af met
de afnemer. U hoeft deze overeenkomst niet naar RVO op te sturen,

maar u bewaart deze in uw administratie.
• Op het Vervoersbewijs dierlijke
meststoffen vult u opmerkingscode 71 in.
Aanvullend hierop geldt dat als u
voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de mest wilt afzetten
zonder bemonstering en analyse
op grond van regeling boer-boertransport, mag de afstand tussen
de stal en de losplaats (=landbouwgrond) hemelsbreed niet meer dan
10 km zijn. Op het VDM vult u dan
tevens code 32 in.

Melkveehouderij en schoon water,
niet uitstellen tot later landbouwer
Op 9 februari hebben Harm Wiegersma en Klaas Wolters deelgenomen aan de bijeenkomst ‘Melkveehouderij en schoon water, niet uitstellen tot later’ op Dairy Campus
in Leeuwarden. Dagvoorzitter de
heer Berhitu gaf aan dat het geen
middag van luisteren zou worden.
Van iedereen werd een inbreng verwacht. Het doel van de workshop
was om de problematiek rondom afvalwater duidelijk te krijgen en welke stappen kunnen worden gezet
om verder te komen.
De heer de Koning, manager van
Dairy Campus, ging in op de diverse
waterstromen op een melkveehouderijbedrijf. De heer Swart van Stowa houdt zich als onderzoeker bezig met nieuwe sanitatie. Ongeveer
98% van de bedrijven kan lozen op
riolering en ongeveer 1% maakt gebruik van IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater). De meeste
drukrioleringen zijn 30-40 jaar oud
en moeten worden vervangen. Maar
drukrioleringen zijn duur. IBA’s werken prima, maar doen het zelden
goed als gevolg van de wisselende belasting. Drukrioleringen zullen blijven, maar er is ook ruimte
voor decentrale voorzieningen. De
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landbouw kan hierin een rol spelen.
Als voorbeeld noemde hij het project ‘Compost meer’ in Noord Holland; bollenboeren denken na over
het verwerken van afvalwater. Bij
Zundert wordt effluent (gezuiverd
afvalwater) van een helofytenfilter
gebruikt in de boomteelt.
De deelnemers aan de workshop
hebben met elkaar uitgewisseld
welke uitdagingen er zijn voor de
afvalwaterstromen op melkveehouderijbedrijven. Deze uitdagingen
zijn samengevoegd in drie clusters,
die verder zijn uitgewerkt:
a. Zaken rondom het melkveebedrijf en de bedrijfsvoering;
Pilot bedrijf nodig (bijvoorbeeld
DC), diverse waterstromen duidelijk in beeld brengen, meer inzicht in de diverse deelstromen
gevolgen voor diergezondheid /
voedselveiligheid. Hiervoor zou
kunnen worden aangesloten bij
het convenant erf afspoeling.
b. De regelgeving rondom afvalwater;
Regelgeving is niet per se beperkend, nieuwe initiatieven in buitengebied aanjagen; eventueel
ontheffingen mogelijk maken.

Kwaliteit van afvalwater blijft
aandachtspunt; safety topic.
c. Samenwerking en inpassing in de
omgeving.
Wat zijn de mogelijkheden van
decentralisatie, bijvoorbeeld een
zuivering op een veehouderij bedrijf waar ook afvalwater vanuit
omgeving naar toegaat. Er zal
een grote diversiteit aan zuiveringen gaan optreden. Wat is het
kostenmodel? Een omgevingsanalyse is nodig. Wat zijn gevaren
voor ziekte insleep of resten van
hormonen etc. op bedrijf. Centrale vraag waarom zou je dit willen als veehouder? Vaak moet in
deze projecten maatwerk worden geleverd. Wat zijn de kansen
voor energieproductie.
Afgesproken wordt dat de heren
Broos (van Broos Water), Verdoes
(Wageningen UR) en Wemmenhove
(Wageningen UR) projectvoorstellen nader gaan uitwerken. Bij deze
projecten moeten zo veel mogelijk stakeholders worden betrokken;
gemeente, waterschappen, STOWA
en de melkveehouderijsector.

Generiek beleid is niet meer van deze tijd
Naar aanleiding van het Algemeen
Overleg (AO) dat voor dinsdag 16
februari gepland stond heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond
(NMV) maandag 15 februari een
persbericht uitgestuurd. In dit AO
zou de Tweede Kamer het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn behandelen. Het AO is echter tot nader order uitgesteld.
Met het voorstel van de NMV om op
individuele bedrijven representatieve grondwatermonsters te nemen,
kan worden aangetoond waar de
waterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en waar het beter kan.
Een beperkt aantal plaatsen voldoet
nu nog niet aan de gestelde eisen.
De NMV vindt dat er geen algemeen
(generiek) beleid moet worden ontwikkeld om de problemen op die

plaatsen op te lossen. Immers op
de meeste plaatsen (zo’n 80% van
de huidige meetpunten!!) wordt
juist al lang voldaan aan de eisen
met betrekking tot de waterkwaliteit. Op de plaatsen waar dit (nog)
niet het geval is, moet worden uitgezocht wat de oorzaak is. Daar kan
dan specifiek beleid op worden gemaakt!
De verwachting is zelfs dat, met dit
voorstel voor praktisch toepasbaar
doelbeleid, in de toekomst ruimere
gebruiksnormen kunnen worden gehanteerd. En wellicht kan op termijn
zelfs meer plaatsingsruimte worden
gecreëerd. Wanneer de waterkwaliteit van een meetpunt op het bedrijf bewezen goed is, dan zou dat
meer plaatsingsruimte kunnen bieden voor een individueel bedrijf. Uiteraard kan hierbij ook gebruik wor-

den gemaakt van monsters die worden genomen in de regio. Een vorm
van dit beleid past men nu al toe
in België. Met bepaalde aanpassingen zou dit ook in Nederland kunnen worden overgenomen.

VAN DE VOORZITTER
De toekomst van de Nederlandse veehouderij volgens commissie Nijpels
Het zal u niet zijn ontgaan dat staatsecretaris van Dam een commissie heeft
ingesteld die zich gaat bezighouden met
de toekomst van de Nederlandse veehouderij. Deze commissie bestaat uit
zes personen. Het jongste commissielid is vrouw, heet Joszi Smeets en is directeur van Youth Food movement. Dit
is een jongerenbeweging die zich inzet voor bewust voedselgebruik. Volgens mij is ze een warm pleitbezorger
van biologische voedselproductie. Vast
een bewuste keuze van het ministerie,
want in het restaurant van het ministerie zijn uitsluitend biologische producten te koop. Het volgende commissielid is Martin Scholten, directeur van
de Animal Sciences groep en expert op
het gebied van visgroei in relatie tot het
fosfaatgehalte in het water. Als we Felix Rottenberg als derde commissielid voorstellen zullen velen zich afvragen ‘Waarom hij?’. Hij was ooit voorzitter van de selectiecommissie, die voor
PvdA kandidaten voor de kieslijst zocht.
En als radio- en tv-commentator deinst
hij er niet voor terug om vriend en vijand messcherp de maat te nemen. Maar
Felix Rottenberg heeft ook een andere
kant. Hij is wars van bureaucratie die
zo remmend werkt op positieve veran-

deringen. En wat velen van u niet weten, is dat hij zich bezighoudt met landbouw- en voedseldialogen. Het vierde commissielid is u geen onbekende;
Ruud Huirne, directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank, en buitengewoon
hoogleraar Coöperatief Ondernemen.
Het vijfde commissielid is Hans Hoogeveen, ook wel de stille kracht genoemd.
Hoogeveen is Directeur-generaal bij het
ministerie van EZ en daarmee de hoogste ambtenaar onder staatssecretaris
van Dam. Hij is bekend met alle lopende dossiers en erg bedreven in het uit
de wind houden van zijn staatssecretaris. De voorzitter van de commissie is
Ed Nijpels. Verrassend, maar ook weer
niet. Ooit was hij de architect van de
meststoffenwet, die hij in 1986 samen
met Gerrit Braks invoerde. Ook bracht
hij met Neelie Kroes in 1987 een notitie
uit over fosfaatbeperkende maatregelen
voor het Nederlandse oppervlaktewater.
Dat Nijpels ook nog een boerderijtje in
Friesland te koop heeft staan is u misschien niet bekend, maar wel dat hij tot
de grachtengordel behoort. Ik hoop dat
Joszi goed aan Ed kan uitleggen dat vette vis gezond en goed voor de intelligentie is. En dat Martin hem vertelt dat
voor een goede visstand genoeg fosfaat

in het water moet zitten. Dan kan Felix
een logische conclusie trekken en dit in
de Rode Hoed verkopen als dè oplossing
voor het fosfaatoverschot in de veehouderij. Hans kan de derogatieonderhandelingen voor het Vijfde Actie Programma goed afronden. Als Ruud nog een instrument ontwikkelt dat duurzame productie vraag gestuurd maakt, kan van
Dam als EU-voorzitter dit voordragen
als oplossing voor de landbouwcrisis.
Zodra Ed dan de bonnetjes heeft gedeclareerd en zijn boerderij op het zo leefbare Friese platteland met winst heeft
verkocht, kan hij zijn rapport presenteren. Dat krijgt als titel “Hoe heeft het
ooit zover kunnen komen en hoe simpel
kan het zijn?”. Tot slot kan van Dam in
zijn langverwachtte Kamerbrief zeggen
“Ik neem geen fosfaatbesluit, want alles
is beter dan een slecht besluit.” Hopelijk komt de commissie dan ook tot
de conclusie “Inkomen daar draait
het om.”

Harm
Wiegersma,
voorzitter NMV
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Agenda
21 maart
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
18 april
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Adressen NMV
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten
tel. 06 213 22 313
email info@nmv.nu
www.nmv.nu
Contactpersonen NMV

Jubileum
Op 7 juni 1996 is de Nederlandse
Melkveehouders
Vakbond
opgericht. Dit betekent dat de
NMV dit jaar 20 jaar bestaat. Veel
is er die tijd verandert, veel ook
niet. Zeker is dat de NMV nog
steeds een belangenbehartiger
voor en door boeren is!
Dit jubileum mag natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij gaan. De
bedoeling is dit 20-jarig bestaan
van de NMV bij de Algemene
Ledenvergadering in juni op
gepaste wijze te vieren.
Heeft u goede ideeën of suggesties voor ons?
Of wilt meedenken in een werkgroepje dat dit jubileum gaat voorbereiden?
Aarzel niet, meldt u via info@nmv.nu!
Of telefonisch 06 213 22 313.
De NMV, voor en door boeren!

Groningen:
Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922
Drenthe:
Johan Inberg, Koekange, 0522-451125
Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest,
0511-421083
Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630
Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen, 06-10634335
Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504
Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden, 0344-662334
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Noord-Holland Noord:

MAINEnergie heeft inmiddels
veel NMV-ers als vaste klant. De
kracht van MAINEnergie zit in
het persoonlijke contact en het
vertrouwen van de klant. Als u
klant wordt bij MAINEnergie
profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice.
Wij nemen alle administratieve
rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap.
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en
gas.
Wilt u net als vele andere collega-bedrijven proﬁteren van
scherpe energietarieven?
Neem dan contact op met het
Sales team van MAINEnergie. U
kunt ons telefonisch bereiken op
088 - 08 09 000 of per e-mail via
sales@mainenergie.nl.

Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447
De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997
Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588
Zuid-West:
Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd,
0165-317667
Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant:
Hans Geurts, Veulen, 0478-541592
U kunt zich aanmelden als lid of informatie
aanvragen via de contactpersonen of bij het
NMV-secretariaat.

Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt?
Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
Word lid van de NMV!
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.
Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er
een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar
lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV.
Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en
een NMV-bodywarmer!
Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook
een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel. 0344-6555336 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning
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De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

LEDENACTIE

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

