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Vaag, onduidelijk en onnodig
Op 1 januari 2016 is de Algeme-
ne Maatregel van Bestuur grond-
gebonden melkveehouderij in wer-
king getreden. Hiermee is geborgd 
dat de melkveehouderij niet grond-
loos kan ontwikkelen. Nog voordat 
deze maatregel zijn werk heeft kun-
nen doen komt de staatssecretaris 
met een volgende maatregel om de 
melkveehouderij in te perken.

Melkveebedrijven krijgen fosfaat-
rechten toegekend op basis van het 
aantal gehouden stuks melkvee op 
2 juli 2015. Deze hoeveelheid rech-
ten is te groot om onder het fosfaat-
plafond te komen. Daarom moet de 
fosfaatreproductie in de melkvee-
houderij generiek worden geredu-
ceerd. Dit generiek afromingsper-
centage zal in ieder geval 4% zijn. 
Het definitieve percentage zal pas 
vanaf 1 juli 2017 worden vastge-
steld en kan dus veel hoger uitval-
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len. Tot dan blijven melkveehouders 
in onzekerheid over hun toekomst.

Ook spreekt de staatssecretaris in 
zijn brief van een knelgevallenvoor-
ziening, maar welke bedrijven hier-
voor in aanmerking gaan komen 
blijft onduidelijk. De staatssecreta-
ris komt niet verder dan het noe-
men van enkele voorbeelden.

Fosfaatrechten missen 
doel
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Op 3 maart jl. heeft staatssecretaris van Dam de langverwachte 
brief naar de Tweede Kamer gestuurd met zijn plannen voor de 
invoering van een fosfaatrechtenstelsel. De staatssecretaris ge-
bruikt veel woorden, maar geeft bar weinig duidelijkheid. De NMV 
ziet de invoering van fosfaatrechten als een onnodige en onwense-
lijke maatregel die melkveehouders zwaar belast.

Wat is nu bekend over het 
stelsel van fosfaatrechten?
• Peildatum 2 juli 2015 voor toe-

kenning rechten
• Minimaal 4% generieke korting
• Inwerkingtreding stelsel op 1 

januari 2017.

Wat is nu nog onduidelijk?
• Knelgevallenregeling
• Wat zijn knelgevallen? Welke 

criteria worden toegepast?
• Wie komt in aanmerking voor 

de knelgevallenregeling?
• Hoe kun je je aanmelden voor 

de knelgevallenregeling?
• Waarom is gekozen voor deze 

peildatum en niet voor een pe-
riode?

• Waarom wordt iedereen ge-
kort en niet alleen de explosie-
ve groeiers?

• Hoe zit het met verhandelbaar-
heid van fosfaatrechten?

• En overdracht van rechten bij 
bedrijfsovername?

• Blijft derogatie behouden? 
...en nog veel meer.
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Geen overeenstemming binnen 
sector
De NMV heeft altijd deelgenomen 
aan het overleg met de sectororga-
nisaties (sectoroverleg) en de be-
sprekingen op het ministerie (re-
giegroep). Steeds weer bleek dat 
het niet mogelijk was sectorbreed 
tot overeenstemming te komen. De 
standpunten van de diverse organi-
saties lagen te ver uiteen. Dit is ook 
logisch want de belangen zijn groot 
en melkveehouders en hun bedrij-
ven heel verschillend.

Generiek korten
Voor de NMV was dit aanleiding om 
niet langer deel te nemen aan over-
leggen over het invoeren van fos-
faatrechten, generiek korten en 
weer uitdelen van fosfaatrechten. 
Op deze manier zijn er onder de 
melkveehouders alleen maar verlie-
zers. Iedereen wordt gekort, onge-
acht of men volkomen legaal, met 
een door de overheid verleende ver-
gunning, heeft gebouwd, of nog (la-
tente) ruimte heeft op de gebruikte 
grond of anderszins. Dit alles zon-
der dat er enige zekerheid kon wor-
den gegeven.

Geen garantie op derogatie
Gaandeweg het proces werd het de 
NMV-bestuurders duidelijk dat fos-
faatrechten geen enkel probleem 

gaan oplossen. Op de vraag of met 
de invoering van fosfaatrechten de 
garantie kon worden gegeven dat 
derogatie ook in de toekomst wordt 
behouden, werd door het ministe-
rie steeds ontkennend geantwoord.

Tegenstrijdig??
De NMV heeft altijd gepleit voor be-
houd van de melkquotering. Dit was 
een productiebeperkende maatre-
gel die op Europees niveau was ge-
regeld. Het lijkt misschien tegen-
strijdig om als NMV nu tegen de in-
voering van fosfaatrechten, een ‘al-
ternatieve vorm’ van quotering, te 
zijn. Maar de gevolgen van de in-
voering van fosfaatrechten zijn ech-
ter van een geheel andere orde.
Door nu alleen in Nederland fosfaat-
rechten in te voeren zet men de Ne-
derlandse melkveehouders op ach-
terstand. Fosfaatrechten zullen im-
mers de kostprijs doen verhogen, 
maar niet de melkprijs. Melkvee-
houders in andere Europese landen 
kunnen gewoon doorgaan met mel-
ken zonder de last van fosfaatrech-
ten en dus met een lagere kostprijs

Met fosfaatrechten meer melk
En er speelt meer. Met de melkquo-
tering werd de hoeveelheid gepro-
duceerde melk op Europees niveau 
beperkt. De invoering van fosfaat-
rechten zal niet leiden tot een stabi-

lisering van de melkaanvoer in Ne-
derland. Gemiddeld wordt nu 140 li-
ter melk/ kg fosfaat geproduceerd. 
De beste bedrijven produceren nu 
220 liter melk/ kg fosfaat. Dat be-
tekent dat er de komende jaren een 
efficiëntie slag in de melkveehoude-
rij gaat plaatsvinden, waardoor per 
koe meer liters worden gemolken 
en er een verschuiving plaats vindt 
van jongvee naar melkvee. De in-
voering van fosfaatrechten zal niet 
bijdragen aan stabilisering van de 
melkaanvoer of een betere melk-
prijs.

Bijeenkomsten
Wij begrijpen dat u nog heel veel 
vragen heeft over de nadere in-
vulling van het stelsel van fosfaat-
rechten. En ook over de rol die de 
NMV heeft gespeeld in alle overleg-
gen met de andere sectororganisa-
ties en op bestuurlijk niveau met 
het ministerie van Economische Za-
ken. Het bestuur van de NMV is van 
plan in de tweede helft van april 
een aantal bijeenkomsten te orga-
niseren op verschillende plaatsen in 
het land. Zo willen wij één en ander 
aan u uitleggen en toelichten, maar 
ook verantwoording afleggen. Ook 
zullen wij u dan informeren over de 
stappen die de NMV verder gaat on-
dernemen.

Inzet staatssecretaris maakt weinig 
kans in Brussel

Op 8 maart heeft een afvaardiging van de NMV en de DDB een ge-
sprek gehad in Brussel met een delegatie van DG Environment, af-
deling Nitraatrichtlijn (Nitraatcomité)  over de voorwaarden van 
de huidige en een eventuele volgende derogatieregeling. De voor-
stellen die de staatssecretaris bij een volgend derogatieverzoek 
in wil brengen: het laten vallen van het fosfaatplafond, mest die 
wordt geëxporteerd buiten het plafond houden, en toestemming 
voor het gebruik van mineralenconcentraat, lijken weinig kans van 
slagen te hebben.

Juridisch probleem
Nu Nederland aantoonbaar niet 
heeft voldaan aan de overeenge-
komen afspraken in de huidige de-

rogatie, heeft Nederland een “juri-
disch probleem” aldus de vertegen-
woordigers van het Nitraatcomité. 
Nederland zal, met wetenschappe-
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lijke onderbouwing, in het rapporta-
gejaar 2016 moeten aantonen dat 
er direct maatregelen zijn genomen 
om de overschrijding terug te drin-
gen en verdere vervuiling van het 
oppervlakte- en grondwater met 
fosfaten te voorkomen. Maatrege-
len uitsmeren tot 2018, zoals nu het 
plan is met de invoering van fos-
faatrechten, getuigt niet van ade-
quaat uitgevoerd beleid.

Duur onderhandelingen 
Om opnieuw in aanmerking te ko-
men voor derogatie moet Nederland 
zo spoedig mogelijk beginnen met 
de onderhandelingen. Door de pro-
blemen die er nu zijn met het vol-
doen aan de voorwaarden voor de-
rogatie, zullen de andere EU lidsta-
ten veel nauwkeuriger willen nagaan 
of het Nederlandse Actieprogramma 
voor een nieuwe derogatie, wél zal 
functioneren. Een volgende onder-
handelingsronde kan daardoor veel 
langer gaan duren. Als voorbeeld 
werd door het Nitraatcomité Duits-
land genoemd waar ook de afspra-
ken binnen de derogatie niet wer-
den nageleefd. Duitsland heeft mo-
menteel geen derogatie meer.

Waterkwaliteit
De informatie met name op het ge-
bied van oppervlaktewaterkwaliteit 
die op dit moment wordt verstuurd 
door het ministerie laat geen gro-
te vooruitgang zien. Dit baart ons 
grote zorgen. Verbetering van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater 
is immers van groot belang bij de 
nieuwe derogatieaanvraag. Aange-
zien nog maar weinig vooruitgang is 
geboekt, is het ook op dit vlak nog 
maar de vraag of de Europese Com-
missie zal accepteren dat pas op 
31 december 2018 alle kortingen in 
het fosfaatrechtenstelsel zijn door-
gevoerd. Ook bestaat de kans dat 
als fosfaatrechten worden geaccep-
teerd, op andere knelpunten moet 
worden toegegeven. Dit hebben 
we in 2014 al zien gebeuren toen 
fosfaatbemesting in de vorm van 
kunstmest bij maïs niet meer werd 
toegestaan.

Inzet
De staatssecretaris schrijft in zijn 
brief aan de Kamer van 3 maart jl. 
dat zijn inzet voor de onderhande-
lingen met de Europese Commissie 
over de volgende derogatie is opge-
bouwd uit drie delen. Hij wil dat het 
fosfaatplafond vervalt als voorwaar-
de voor derogatie. Mocht de Europe-
se Commissie vasthouden aan het 
fosfaatplafond dan wil de staatsse-
cretaris dat de mest die buiten de 
Nederlandse landbouw wordt ge-
bracht niet meetelt voor de bere-
kening van het fosfaatproductiepla-
fond. Tot slot wil de staatssecretaris 
zich ook richten op het gebruik van 
innovatieve producten zoals mine-
ralenconcentraat als kunstmestver-
vanger. Op de onderdelen fosfaat-
plafond en export van mest achten 
wij de staatssecretaris weinig kans-
rijk. Geëxporteerde mest mag niet 
worden afgetrokken van de totaal 
geproduceerde hoeveelheid fosfa-
ten omdat de ons omringende lan-
den ook problemen hebben met de 
waterkwaliteit. Deze landen hebben 
ook een groeiend mestprobleem 
hebben, dus de kans op honorering 
van het verzoek van de staatssecre-
taris zal minimaal zijn.

Voor mineralenconcentraten is wet-
geving in voorbereiding. De Com-
missaris komt hoogstwaarschijnlijk 
over enkele weken met een voor-
stel. Maar voordat hier qua wetge-
ving groen licht voor wordt gege-
ven, zal er zeker al anderhalf jaar 
zijn verstreken. Daarna kan Neder-
land pas een voorstel indienen, dat 
dan ook weer zal moeten worden 
beoordeeld en besproken. Dit zal 
opnieuw de nodige tijd kosten. Voor 
de komende derogatie zal dit voor 
Nederland te laat zijn.

Voorstel
De Nederlandse overheid zal reke-
ning moeten houden met de uit-
gangspunten die het Nitraatcomité 
hanteert: een beleid dat de proble-
men niet bij de bron aanpakt maar 
pas “aan het einde van de pijplijn”, 
zal worden afgekeurd. Door de Ne-
derlandse veehouderij zijn al grote 
inspanningen verricht om de kwali-

teit van het oppervlakte- en grond-
water te verbeteren, zo is de ge-
bruiksnorm de afgelopen jaren al 
aanzienlijk verlaagd. De resultaten 
laten dit echter niet zien, hetgeen 
de urgentie van het beter in beeld 
brengen van alle bronnen van ver-
vuiling, onderstreept. Als de doel-
stelling van de Nitraatrichtlijn een 
verbetering van de waterkwaliteit 
is, zal de Nederlandse overheid hier 
haar energie in moeten steken. 

Bronvervuilingen zoals riool over-
storten, waterzuiveringen, kwel-
water, de invloed van de explosie-
ve groei van het watervogelbestand 
op de kwaliteit van het water, fou-
tieve bemonstering en normen die 
scherper zijn gesteld dan op Euro-
pees niveau wordt vereist, etc., die-
nen op korte termijn te worden ge-
corrigeerd en op de juiste manier 
geïnterpreteerd. Op het gebied van 
grondwater pleit de NMV ook voor 
een verplichte bemonstering per 
bedrijf met gebiedseigen water.

Als de Nederlandse agrarische sec-
tor kan laten zien zij dat de afge-
lopen twee jaar een flinke vooruit-
gang heeft geboekt, verbetert dit 
de onderhandelingspositie van de 
staatssecretaris ten aanzien van 
een nieuwe derogatie, aanzienlijk.

Jan Cees Vogelaar.
@JanCeesVogelaar
@sharon_dijksma @waterschap-
pen Onjuiste rapportage water-
kwaliteit waterschappen oorzaak 
aanscherping mestbeleid pic.
twitter.com/6YdlUyNV49

Gerrit Wermink
@gerritwermink @Corvanden-
Berg50 wat onterecht dat je in @
VeeGewas, @NMVnieuws ‘ be-
schuldigd ‘ van aanwakkeren uit-
breiding melkplas en vee!

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws
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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 volgen-
de NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Mieke Smits aan de beurt. Zij heeft het stokje gekregen 
van Ron Stuyt.

De vraag van Ron Stuyt aan 
Mieke Smits:
Hoe kunnen we mensen die er-
gens totaal geen kennis  van 
hebben en wel een mening, het 
beste weerwoord bieden? Zo-
als nu met de kalverproblema-
tiek en de motie die is aange-
nomen?
Agrariërs die communicatief sterk 
zijn, kunnen een goede woordvoerder 
zijn voor de sector. Zij kunnen toe-
lichten wat en waarom wij iets doen. 
Veel groeperingen proberen op ba-
sis van emoties en incidenten op het 
schuldgevoel van de burger in te spe-
len. Verhalen worden uit zijn verband 
getrokken om propaganda te maken. 
Die groeperingen zijn actief op het in-
ternet en ronselen daar mensen om 
voor alles en nog wat te stemmen. 
Als sector kunnen wij ons sterk ma-
ken om het tegendeel te bewijzen en 
het belang van onze ideeën te delen. 
Ook denk ik dat we daarvoor sociale 
media kunnen gebruiken. Dan is het 

bereik veel groter, je krijgt dan bij-
voorbeeld een boerennetwerk. Om 
burgers te bereiken zal er waarschijn-
lijk advertentieruimte moeten worden 
gekocht in de sociale media.

In het kader van de kalf bij de koe 
discussie heb ik vanuit mijn eigen er-
varing meegewerkt aan het verzame-
len van informatie waaruit blijkt dat 
het kalf niet meer bij de koe kan zijn. 
Ik ben samen met meerdere NMV 
vrouwen naar Den Haag geweest om 
de #kalverliefde petitie aan te bieden. 
Daar heb ik diverse politici persoon-
lijk en via social media gesproken om 
het belang van de voedselveiligheid te 
benadrukken. Op ons bedrijf zijn we 
gestopt met het houden van de kalf-
jes bij de koe omdat de verhoogde 
kwaliteitseisen van de zuivel dat niet 
meer toelaten. Salmonella en paratu-
berculose zijn via melk overdraagbaar 
en blijven een probleem als je kalfjes 
bij de koe laat zuigen.

Kun je iets over jouw bedrijf 
vertellen?
Ik kom zelf niet van een boerderij 
maar wel van het Brabantse platte-
land. Enkele jaren geleden ben ik af-
gestudeerd als jurist op Hbo-niveau. 
Daarna ben ik een eenmansbedrijfje 
Raad en zo gestart in de juridisch ad-
ministratieve dienstverlening. Tijdens 
de studie heb ik veel kennis over con-
tracten, ruimtelijke ordening en mi-
lieu- en bestuursrecht opgedaan die 
relevant is voor de agrarische sector. 
Mijn afstudeeropdracht ging over de 
gevolgen van de nieuwe wet Natuur-
bescherming op het faunabeheerplan, 
dat van groot belang is voor schade-
bestrijding. Als ik iets doe of adviseer 
overzie ik de gevolgen die er zijn op 
andere gebieden. Zo loop je bij het 
uit gebruik geven van landbouwgrond 
het risico de landbouwvrijstelling over 
die periode kwijt te raken. De be-
drijven die bijvoorbeeld grond elders 
hebben geparkeerd om aan de 80% 
grasland eis te kunnen voldoen, zijn 
zo’n voorbeeld.

Daarnaast ben ik actief voor het 
melkveebedrijf van mijn man Wout-
hé van den Brand. Wij hebben twee 
dochters. Mijn man heeft samen met 
zijn broer een melkveebedrijf in het 
plaatsje Bern in het rivierengebied. 
Het bedrijf heeft een flinke koppel 
dubbeldoel koeien die met een car-
rousel worden gemolken. Door de 
gunstige grondslag kan er veel aan 
beweiding worden gedaan. Naast gras 
bestaat het rantsoen uit mais en bij-
producten. Het streven is niet het ha-
len van de meeste liters maar op een 
eenvoudige manier efficiënt melk en 
vlees te produceren. De jonge kalve-
ren krijgen de eerste weken drie keer 
daags melk, daarna gaan ze naar een 
drinkautomaat. Mijn rol binnen het 
bedrijf zijn de administratieve en ju-
ridische werkzaamheden. Achter help 
ik ad hoc mee. Ik volg sterk de ac-
tualiteit over ruimtelijke ordening en 



zig houden met mest en water, fau-
naschade, dierenwelzijn, diergezond-
heid en ruimtelijke ordening. Het be-
invloeden van prijzen zit hem denk 
ik in het reguleren van productie en 
het aanpassen van mededingingsre-
gels, betere regulering van de libera-
le pachtcontracten en beheersing van 
de waterschapslasten. In feite dient 
de boer, die vaak een modaal inko-
men heeft, meer onder het consu-
mentenrecht te vallen, zodat hij beter 
wordt beschermd tegen de overmacht 
van grote bedrijven.

Aan wie wil je dit estafettestok-
je doorgeven en welke vraag 
wil je hem/haar stellen?
Ik wil het stokje overgeven aan Hen-
nie Verhoeven -van de Oetelaar. Zij 
laat op twitter als @dukkie6 zien dat 
ze hart heeft voor de sector. Zij is net 
zoals ik afkomstig uit het zuiden en ik 
ben blij dat de NMV met haar, actieve 
versterking heeft gekregen.

Provincies bepalen steeds meer wat 
er op het boerenerf gebeurt. Ik wil 
aan Hennie vragen hoe zij de Bra-
bantse politiek ervaart.

Mieke Smits-van den Brand @philo-
menasmits
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de regels waarmee de sector te ma-
ken heeft. Als er iets moet gebeuren 
kijk ik eerst hoe het zit. Zo kijk ik of 
producten onder een belastingaftrek-
regeling vallen en doe vervolgens zelf 
de meldingen. Ook gaan we naar aan-
leiding van hagelschade in het weide-
seizoen een asbest dak vervangen. Ik 
pluis dan alles uit over aftrek, sub-
sidies en zonne-energie. Zo weet ik 
veel over derogatie. Helaas is dat een 
bittere noodzaak omdat een kleine te-
kortkoming grote financiële gevolgen 
heeft.

Wat zijn volgens jou op dit mo-
ment de grootste problemen in 
de melkveehouderij?
Sinds de afschaffing van het quotum 
zijn de prijzen sterk gedaald. Daar 
komt nog bij dat de golf aan wet- en 
regelgeving steeds meer eist van de 
administratieve kwaliteiten van een 
boer. Daar kan een dure adviseur lang 
niet altijd de oplossing voor zijn, om-
dat de actualiteit van de dag van be-
lang is voor verplichtingen die horen 
bij medicijnen en derogatie. Veel te 
veel regels worden vanuit een Euro-
pese richtlijn bedacht, terwijl er veel 
te weinig aandacht is voor de bijko-
mende effecten. De NMV moet veel 

moeite doen om het Rijk ervan te 
overtuigen dat de rekenmodellen lang 
niet altijd tot een logische meting lei-
den. Te vaak worden andere oorzaken 
buiten beschouwing gelaten en wordt 
de landbouw zonder goede onderbou-
wing als verantwoordelijke aangewe-
zen. Zo draagt het strenge mestbeleid 
er helaas niet aan bij dat beweiding 
wordt gestimuleerd. Helaas wordt 
de sector van Brussel tot aan de ge-
meenten belaagd met allerlei tegen-
strijdige regels.

Waarom ben je lid van de NMV 
geworden?
We zijn lid geworden van NMV omdat 
zij zaken oppakken die anderen laten 
liggen. De lijnen zijn bij de NMV kort 
en je hebt er geen last van tegen-
gestelde belangen binnen de land-
bouw. Als je zelf als lid wat inspan-
ning levert, kan je samen met de NMV 
voor jouw eigen streek veel bereiken. 
Daarom ben ik ook actief voor het be-
stuur van de NMV. Het bestuur kan 
nog meer hulp gebruiken, als jij iets 
voor de NMV kan betekenen, laat van 
je horen!

Waar moet de NMV zich vooral 
op richten / mee bezig houden?
Wat mij betreft moet de NMV zich be-



6

Boerinnen in actie #kalverliefde

Grauwe gans niet op wildlijst

Veel boeren en boerinnen storen 
zich aan de motie Thieme, die door 
de Tweede Kamer is aangenomen. 
In deze motie staat dat de staats-
secretaris met een plan van aanpak 
moet komen om het kalf langer bij 
de koe te laten blijven. Op initiatief 
van een aantal facebook boerinnen 
is het plan ontstaan om een petitie 

De NMV vindt het onacceptabel 
dat de Jagersvereniging ervoor 
pleit om de grauwe gans op de 
wildlijst te plaatsen Toch be-
grijpt de NMV de uitgangspun-
ten wel. Nu het natuurbeleid is 
gedecentraliseerd en de provin-
cies hier invulling aan geven, is 
een oerwoud aan regelgeving 
met betrekking tot populatiebe-
heer en schadebestrijding van 
ganzen ontstaan. Iedere provin-
cie heeft zijn eigen beleid.

Ook de NMV vindt het zeer wense-
lijk dat het be- en verjagen van de 
vogels gemakkelijker en eenvoudi-
ger wordt. Maar als grondgebruikers 
vinden we de keuze om de grauwe 
gans op de wildlijst te plaatsen niet 
juist. Ten eerste is de wildlijst ge-
koppeld aan een jachtseizoen. Dus 
voor de periode buiten het jachtsei-
zoen zal de aanpak van de grauwe 

aan te bieden aan de leden van de 
Landbouwcommissie van de Tweede 
Kamer (vaste Kamercommissie) tij-
dens hun vergadering.

Ruim 200 boerinnen verzamelden 
zich op 15 maart jl. op een melk-
veebedrijf in Leidschendam. Daar 
kon ook de pers kennis maken met 
de kalfjes en de boerinnen. Boerin 
Agnes de Boer vertelde over haar 
eigen ervaringen met het scheiden 
van koe en kalf. Een indrukwekkend 
verhaal.

Na de persconferentie vertrokken 
vier bussen met boerinnen naar 
Den Haag. Daar deelden de boerin-
nen koetjesrepen, kaarten en knuf-
fels uit. Ze kregen bijval van een 
groep schoolkinderen die ‘kalver-
liefde’ scandeerden. De sfeer was 
gezellig en positief. De boerinnen 
konden een praatje maken met de 
Tweede Kamerleden en hen alle as-
pecten op het gebied van dieren-

welzijn en voedselveiligheid uitleg-
gen.

Al met al was dit een succesvolle 
actie die veel aandacht in de lan-
delijk en regionale media heeft ge-
kregen. De actie werd ondersteund 
door de NMV, LTO en diverse be-
drijven uit de agrarische sector. In 
slechts twee weken tijd is deze ac-
tie door de boerinnen opgezet. Echt 
een bewijs van #boerinnenpower! 

gans op een andere manier moe-
ten worden geregeld. Waarschijnlijk 
gaat dat dan met ontheffingen.

Verder komt de schade die is ver-
oorzaakt door dieren op de jacht-
lijst, zoals grauwe ganzen, volgens 
de huidige beleidsregels van het 
Faunafonds/BIJ12 niet meer in aan-
merking voor een tegemoetkoming. 
Er wordt nu al heel veel faunascha-
de, zo`n 75 miljoen euro, door de 
grondgebruikers als bedrijfsrisico 
op zich genomen.

Een ander nadeel is dat de grond-
gebruikers door de jachtlijst wor-
den beperkt in de vrije keuze van 
de jachtaktehouder. Om dan ook 
de schade door de grauwe ganzen 
bij de grondgebruikers neer te leg-
gen is voor de NMV onverteerbaar. 
De overheid en andere organisaties 
waren immers te laks om effectie-

ve maatregelen te nemen waardoor 
de populatie van de grauwe gans is 
toegenomen.

Als NMV willen we graag dat er zo-
veel mogelijk, eenvoudig inzetba-
re middelen en maatregelen ko-
men om de populatie van de grau-
we gans te verminderen zoals is af-
gesproken. Daarnaast is het van 
groot belang dat de administratie-
ve lasten zo simpel en gering moge-
lijk zijn. De NMV wil ook graag dat 
er landelijke, eenduidige regels ko-
men voor populatiebeheer en scha-
debestrijding van grauwe ganzen, 
waarbij de tegemoetkoming in de 
schade gehandhaafd blijft. De NMV 
vindt dat het IPO (Interprovinciaal 
Overleg) dit soort signalen serieus 
moet nemen en hier werk van kan 
en moet maken.

Boerinnen in gesprek met o.a. Jaco 
Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD)
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NMV op pad

ropese familiebedrijven in de land-
bouw.

Ondanks de beloften van minister 
Ploumen van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking dat de 
standaarden op gebied van voedsel-
veiligheid, milieu en dierenwelzijn niet 
zullen worden verlaagd door TTIP, zijn 
er nu al voorbeelden van het tegen-
overgestelde. Door wederzijdse er-
kenning van standaarden zullen Euro-
pese bedrijven worden gedwongen te 
gaan lobbyen voor lagere normen, om 
de concurrentie aan te kunnen. Alleen 
als producten die aan lagere normen 
voldoen niet worden toegelaten kun-
nen Europese boeren aan de hoge Eu-
ropese standaarden voldoen.

In een brief aan de leden van de Twee-
de Kamer hebben de boerenorganisa-
ties opgeroepen om nee te zeggen te-
gen TTIP. Mocht het verdrag er toch 
komen dan willen de boerenorgani-
saties dat de handel in landbouwpro-
ducten er buiten wordt gehouden.

In november 2015 hebben de boeren-
organisaties besloten de gezamen-
lijke campagne tegen TTIP in 2016 
voort te zetten. Deze campagne zal 
er vooral op gericht zijn om de weer-
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Campagne tegen TTIP 
Na het boerendebat in april 2015 heeft een aantal boerenorganisaties besloten samen op te trekken 
tegen TTIP (Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag / Engels: Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP). Deze organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van de 
invoering van TTIP, het vrijhandelsverdrag met de VS.

Een van de doelen van TTIP is het af-
schaffen of sterk verminderen van 
importtarieven. Vooral in de land-
bouw zijn deze importtarieven nog re-
latief hoog. Deze tarieven zijn echter 
de enige manier om familiebedrijven 
die te maken hebben met veel hogere 
milieu-, dierenwelzijns- en voedsel-
hygiëne-eisen dan hun collega’s in de 
VS, te beschermen. De VS kent na-
genoeg geen normen voor dierenwel-
zijn op boerderijen, beperkte invul-
ling van de identificatie- en registra-
tieplicht en de milieustandaarden zijn 
er veel lager. Als de importheffingen 
worden weggehaald krijgt de Europe-
se boer dus direct te maken met on-
eerlijke concurrentie met deze Ameri-
kaanse producten.

Deze oneerlijke concurrentie wordt 
nog eens versterkt door het principe 
van wederzijdse erkenning van stan-
daarden. Hoewel Amerikaanse pro-
ducten aan lagere standaarden vol-
doen, en de standaarden officieel niet 
worden verlaagd, mogen deze pro-
ducten hier toch de markt op terwijl 
boeren in de EU aan strengere wette-
lijke standaarden gehouden zijn. Het 
afbreken van deze importbescher-
ming zal leiden tot verdere verlaging 
van prijzen en een kaalslag onder Eu-

stand tegen op het gebied van land-
bouw en voedsel zichtbaar te maken. 
Dit kan via de media en een pers-
conferentie, maar ook door het or-
ganiseren van bijeenkomsten. Daar-
naast zullen de boerenorganisaties 
ook weer gaan lobbyen richting poli-
tiek en beleidsmakers om de negatie-
ve gevolgen van TTIP voor onze land-
bouw en voedselproductie duidelijk te 
maken. Mogelijk wordt het aantal or-
ganisaties dat mee doet nog verder 
uitgebreid.

De deelnemende boerenorganisaties 
en partners zijn: Nederlandse Vak-
bond Varkenshouders (NVV), Ne-
derlandse Vakbond Pluimveehou-
ders (NVP), Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond (NAV), Nederlandse Melk-
veehouders Vakbond (NMV), Dutch 
Dairymen Board (DDB), LTO Vakgroep 
Pluimveehouderij, LTO Vakgroep Var-
kenshouderij. Vereniging voor Biolo-
gisch-Dynamische Landbouw en Voe-
ding, de sector Agrarisch Groen van 
de FNV en Vereniging Milieudefensie.

Als onderdeel van de campagne zul-
len er in de loop van 2016 ook ac-
ties worden gevoerd. Daarbij zal de 
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Het is zo ver. Een jaar zonder 
Europees melkquotum ligt ach-
ter ons. Wat heeft het ons melk-
veehouders gebracht?

Voorspelling
Veel van de voorspellingen die de 
NMV heeft gedaan, zijn inmiddels 
uitgekomen. In 2007 heeft Hans 
Geurts, toenmalig voorzitter van 
de NMV, in zijn rapport “Afschaffing 
van de quotering een historische 
vergissing” al aangegeven waarom 
dat geen goede stap zou zijn. Een 
aantal jaren daarna heeft hij in zijn 
column laten weten zelf niet te ge-
loven in steeds maar meer kunnen 
melken. Een begrenzing zou er vast 
en zeker komen. Hoe waar blijkt nu 
dit standpunt!

Verstoring vraag en aanbod
Een jaar verder, een iets tegenval-
lende vraag en melkveehouders die 
steeds meer produceren,  zorgen 
ervoor dat de melkprijs inmiddels 
is gedaald tot onder de 30ct per li-
ter. Dat de lage melkprijs te wijten 
is aan de verstoring van vraag en 
aanbod erkennen zelfs de melkver-
werkers (en de NZO). Helaas zien 
zij de tegenvallende vraag als eni-
ge oorzaak. Dat is natuurlijk wel 
iets waarop moet worden gerea-
geerd maar wat we zelf niet altijd in 
de hand hebben. Het aanbod kun-
nen we gezamenlijk wel in de hand 
houden! Maar dit is helaas niet iets 
dat altijd voor de grote zuivelorga-
nisaties telt. ‘Minder is meer’ is mis-
schien ook een goed motto voor de 
NMV naast de slogan ’Inkomen daar 
draait het om’.

Acties
Niet alleen in Nederland wordt nu 
veel meer geproduceerd; in Ier-
land, Duitsland, Frankrijk en België 
weet men ook wat “opschalen” is. 
In deze landen echter, in tegenstel-
ling tot hier, komen veel melkvee-
houders tot het besef dat we elkaar 
op deze manier de das omdoen. In 
deze landen zijn de laatste ander-
half jaar al veel acties gevoerd. Be-
richten over acties bereiken de NMV 
vanuit Frankrijk, Duitsland en Bel-
gië, maar ook Portugal, Zweden en 
andere landen laten inmiddels we-
ten dat het zo niet langer gaat.

Schijnoplossing of echte oplos-
sing
Zoals de NMV (net als de EMB op 
Europees niveau) altijd heeft ge-
steld, zal het aanbod in evenwicht 
met de vraag moeten komen om 
de prijzen te herstellen. De EMB 
heeft daarvoor het Markt Verant-
woordings Programma (MVP) ont-
wikkeld. De NMV heeft dit plan aan 
politici en aan de zuivelverwerkers 
toegestuurd. Op een enkele kleine 
partij na is dit echter nooit serieus 
in overweging genomen. En dat on-
danks de actie die we met zijn al-
len op 7 september 2015 in Brussel 
hebben gevoerd. Wel kwam Fries-
land Campina ineens op het idee om 
een bonus te geven aan melkvee-
houders die tijdelijk minder melk 
zouden leveren. Als reden werd ge-
geven “het niet kunnen verwer-
ken van de grote melkplas”. Ook in 
andere landen heeft dit op kleine 
schaal navolging gehad. Dit is ech-
ter geen structurele oplossing. Voor 

Het eerste quotumloze jaar

een echte oplossing moet het MVP 
op Europees niveau worden inge-
voerd.

Wat is dan wel duidelijk in Brussel?
Een paar jaar na alle voorspellin-
gen van de NMV en EMB is iedereen 
er nu wel van overtuigd dat het cri-
sis is in de melkveehouderij. Steeds 
vaker bereiken ons berichten dat 
melkveehouders hun aflossingen 
hebben stilgezet en de rekeningen 
niet meer kunnen betalen.

Na de acties in september 2015 
heeft Brussel “eerste hulp” geboden 
in de vorm van een envelop met in 
totaal 500 miljoen euro, die ieder 
land op zijn eigen manier kon be-
steden. Nu zijn verdere crisismaat-
regelen aangekondigd om de Euro-
pese landbouwers te helpen. Op 14 
maart jl. heeft de Europese Com-
missie een extra blik met maatre-
gelen losgetrokken. De Europese 
Landbouwcommissaris Phil Hogan 
ziet ook dat boeren het zwaar heb-
ben en nauwelijks hun hoofd bo-
ven water kunnen houden. Daarom 
heeft hij extra (flexibele) maatrege-
len toegestaan. Flexibel wil zeggen: 
iedere EU-lidstaat kan de maatre-
gelen implementeren op de manier 
die het land het beste uitkomt.

Welke maatregelen zijn geno-
men?
Als eerste wordt voor een beperk-
te periode toegestaan dat produ-
centenorganisaties, brancheorga-
nisaties en coöperaties op vrijwilli-
ge basis afspraken maken over de 
productie en de levering. Op zich 
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al een hele verdienste van de EMB 
dat er naar zoiets als minder pro-
duceren wordt gekeken. Dit lijkt 
dan ook een goede stap in de rich-
ting van het, ook door de NMV ge-
promote, MVP! Helaas, schijn be-
driegt. Immers, wanneer je slechts 
delen uit het MVP haalt en niet het 
gehele plan implementeert, zal het 
niet gaan werken. Dit zet geen zo-
den aan de dijk. Wanneer niet heel 
duidelijk, van boven af en op Eu-
ropees niveau daadwerkelijke iets 
wordt afgesproken heeft het geen 
zin. Als de één minder produceert, 
doet de ander er een schepje boven 
op. Deze crisis kan alleen worden 
opgelost door in Europees verband 
samen te werken! Deze maatregel 
is een halve maatregel die de crisis 
zeker niet gaat oplossen. Maar ….. 
misschien wel tot een omslag in het 
denken kan leiden? Als NMV en EMB 
hoeven we er dan alleen maar op te 
wijzen dat de intentie wel goed is 
maar dat halfslachtige maatregelen 
niet het gewenste resultaat gaan 
opleveren.

Verder denkt de commissie na over 
een vergoeding van 15.000 euro 
per “landbouwer” zonder dat er een 
nationale bovengrens gaat gelden. 
Wat betekent dit nu werkelijk? De 
NMV denkt dat dit de verhoudingen 
in Europa alleen maar schever gaat 
trekken. De ene lidstaat zal zijn boe-
ren meer ondersteunen dan de an-
dere. Zo worden boeren in de ver-
schillende landen tegen elkaar op-
gezet. Weer wordt de illusie gewekt 
dat men aan de producenten denkt, 
maar blijkt het plan weer niet goed 
doordacht te zijn (…of juist wel en is 
dit de opzet?)

Ook wordt extra interventie moge-
lijk gemaakt voor magere melkpoe-
der en boter. Helaas weten we maar 
al te goed dat deze voorraden ook 
boven de markt blijven hangen. In-
terventie kan voor een korte peri-
ode een uitkomst zijn, maar op de 
lange termijn zal ook dit instrument 
niet werken. Voorraden komen ooit 
weer op de markt en de crisis zal 
daardoor alleen maar langer voort-
duren.

Fosfaatquotum
Al met al zijn de aangekondigde 
maatregelen “veel woorden en wei-
nig wol”. Als melkveehouders in Ne-
derland schieten we er in ieder ge-
val niet veel mee op. We hebben dit 
al eerder gezien met de nationale 
enveloppe van 30 miljoen die in Ne-
derland nog niet eens is uitgedeeld. 
In de andere Europese landen heeft 
men dit geld besteed aan daadwer-
kelijke hulp aan de boeren. In Ne-
derland zijn weer extra eisen be-
dacht. In  de rest van Europa voe-
ren melkveehouders actie om politi-
ci te doen beseffen dat er echt een 

crisis is. In Nederland is elke melk-
veehouder “in de ban van de fos-
faatrechten”. Daar waar onze po-
litiek hard heeft gelobbyd om het 
quotum te laten verdwijnen zijn zij 
het juist die nu een “fosfaatquotum” 
gaan inrichten. Een nieuw quotum, 
alleen voor Nederland daar lijkt het 
vooral op. Daar waar NZO en LTO 
altijd hebben geroepen dat het quo-
tum een extra kostenpost was en 
het de Nederlandse melkveehou-
ders beperkte in hun mogelijkhe-
den, zijn juist deze organisaties nu 
voor een beperking van de produc-
tie door middel van fosfaatrechten.

Beperking
Als het zo was geweest dat deze 
‘rechten’ voor heel Europa gaan gel-
den dan was het nog iets anders. Nu 
wordt Nederland op achterstand ge-
zet in Europa en zullen de kosten 
hier hoger zijn dan elders in Euro-
pa. En het inkomen van de melk-
veehouder verslechtert weer ver-
der. Let wel: om de melkproductie 
te beperken moet men geen rechten 
op iets anders gaan invoeren. Wil 
men dat er ooit een kostendekken-
de melkprijs wordt betaald dan is er 
maar één mogelijkheid: beperkende 
maatregelen op de melkplas!!

Samen sterk
Het is de hoogste tijd dat ook in Ne-
derland melkveehouders opstaan 
en laten weten dat zij zich niet laten 
uitspelen tegen melkveehouders el-
ders uit Europa? Of denken we dat 
we hier beter zijn dan de rest?
Eén ding is zeker: Samen KUNNEN 
we sterk staan!! Maar het hangt van 
ons, melkveehouders zelf af of dit 
zal gebeuren!!

Irene
@irenevdsar: @gerritwermink @
NMVnieuws @CorvandenBerg50 
schijnt iedereen vergeten te zijn! 
Toen verklaarde men NMV voor gek 
om quotering te willen behouden.
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NMV Fotowedstrijd 
‘Binnen hebben wij het ook goed!’

En dit is de winnaar! 



VAN DE VOORZITTER

Meten met twee maten
Regelmatig komt het blad V-Focus met 
onthullingen die ze door middel van on-
derzoeksjournalistiek boven tafel we-
ten te krijgen. In het nieuwste num-
mer van V-Focus worden de broze cij-
fers van Rijkswaterstaat over de erfaf-
spoeling in de landbouw onder de loep 
genomen. De landbouw zou volgens dit 
onderzoek de grootste bron van vervui-
ling door fosfaat in het oppervlaktewa-
ter zijn, op de hielen gevolgd door de 
chemische industrie en dan de overi-
ge industrie. En bij de stikstofbelasting 
van het oppervlaktewater staat de land-
bouw op nummer drie, onder de chemi-
sche industrie en de overige industrie. 
Deze broze cijfers die zijn gebaseerd op 
onwetenschappelijke metingen op 19 
agrarische bedrijven, resulteren bij een 
bezemschoon erf in een vervuiling van 
zes tot negen kuub mest en voerresten 
voor een gemiddeld melkveebedrijf. Vo-
rig jaar heeft de afdeling Friesland van 
de NMV na een ledenraadpleging sa-
men met het waterschap Fryslân, LTO 
en NAJF het Convenant Erfafspoeling 
ondertekend. Als gevolg hiervan zijn er 
in het afgelopen jaar verschillende bij-
eenkomsten geweest tussen deze or-
ganisaties. Dit resulteerde erin dat na 
elk overleg veel minder vervuiling werd 

den tegen gemeentes die hun rioolzui-
veringsinstallaties en overstorten niet 
op orde hebben, dan rest de NMV maar 
één conclusie: Er wordt gemeten met 
twee maten. Het kan toch niet zo zijn 
dat wij als melkveehouders worden op-
gescheept met een fosfaatrechtenstel-
sel om de derogatie te behouden en de 
rioolzuivering zijn gang gaat. Voor de 
verlenging van de derogatie is een ver-
betering van de waterkwaliteit van het 
oppervlaktewater bepalend. Als derge-
lijke broze cijfers in Brussel belanden is 
een nieuwe derogatie ver weg. Er zul-
len nog vele zweetdruppels vloeien om 
de juiste cijfers open en transparant 
boven tafel te krijgen. Want alleen met 
eerlijke cijfers met daaraan toegevoegd 
de resultaten van watermonsters ge-
nomen uit gebiedseigen water volgens 
een uniforme norm en protocol, kan er-
voor zorgen dat 
de derogatie voor 
de melkveehoude-
rij veilig wordt ge-
steld.

Harm 
Wiegersma, 
voorzitter NMV

geconstateerd dan was aangenomen. 
Als we deze onwaarschijnlijk hoge cij-
fers die afkomstig zijn van een onwe-
tenschappelijk onderzoek, eens afzet-
ten tegen de lage cijfers van lekken-
de rioleringen en de bijdrage van wa-
tervogels die de rijksoverheid presen-
teert, is de conclusie volgens ons dui-
delijk; dit kan niet waar zijn. De NMV 
pleit dan ook voor een onafhankelijk en 
wetenschappelijk onderzoek. De uit-
komsten van dit onderzoek dienen lei-
dend te zijn bij het bepalen van de aan-
pak van de verbetering van de kwali-
teit van het oppervlaktewater Ook moet 
volgens ons het water zuiverend ver-
mogen worden meegenomen van al die 
boerensloten waarin het riet en andere 
waterplanten voor de afbraak van ver-
ontreinigingen in het water zorgen, on-
geacht of de verontreiniging afkomstig 
is uit de landbouw of van een andere 
bron. Ook werd in V-focus onthullend 
beschreven dat de rijksoverheid maat-
schappelijk gewenste cijfers presen-
teert van emissies uit de riool overstor-
ten in plaats van de werkelijke waarden 
die gemiddeld 10 keer hoger zijn voor 
stikstof en 40 keer hoger voor fosfaat. 
Als we dan ook nog eens weten dat de 
waterschappen niet handelend optre-
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Oproep over asbestsanering
Zoals u wellicht weet moeten alle 
asbesthoudende daken uiterlijk 
2024 zijn vervangen. De kosten 
hiervoor worden gedeeltelijk ge-
compenseerd door subsidie. Toen 
de vergunningen werden afgegeven 
voor de gebouwen die nu moeten 
worden gesaneerd, was al lang dui-
delijk dat asbest schadelijk is. Het 
is maar de vraag of het dan nu wel 
rechtmatig is om boeren tot sane-
ren te dwingen zonder álle kosten 
daarvan te vergoeden.

Juridisch advies
De Nederlandse Akkerbouwers Vak-
bond (NAV) heeft juridisch advies 
hierover ingewonnen en deze kwes-
tie is ook in het vakbondenoverleg 
voorgelegd. De vakbonden hebben 
niet de middelen om zelf een proef-

proces te voeren. Wel kunnen we 
een oproep doen onder onze leden 
of ze aan iets dergelijks mee zou-
den willen doen. Er kan dan een bij-
eenkomst worden georganiseerd 
met geïnteresseerden en juristen. 
Als u in principe belangstelling heeft 
om gezamenlijk met andere boeren 
een gerechtelijke procedure te star-
ten tegen de overheid kunt u zich 
opgeven via info@nmv.nu. De an-
dere vakbonden hebben deze op-
roep ook gedaan.

medewerking van individuele melk-
veehouders worden gevraagd. Dat 
kan door het plaatsen van borden 
en doeken in weilanden die langs de 
snelweg liggen of door zelf actief mee 
te doen met acties.

Nederland is één van de weini-
ge landen waar het mogelijk is 
om een referendum over TTIP en 
CETA af te dwingen.

Als 300.000 Nederlanders hiervoor 
tekenen, dan is de regering verplicht 
om een referendum uit te schrijven.

Teken die petitie op:
www.ttip-referendum.nl

Vervolg van pagina 7
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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 ta-
rieven en onze overstapservice. 
Wij nemen alle administratieve 
rompslomp uit handen en verzor-
gen de totale, naadloze overstap. 
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en 
gas.

Wilt u net als vele andere col-
lega-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.

Wilt u een goed inkomen?
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-secretari-
aat, tel. 06 213 22 313 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kos-
ten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen  
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit! 
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Medio april
NMV-fosfaatbijeenkomsten op 
verschillende locaties in het land

18 april
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

9 mei
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

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

Secretariaat NMV

Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten

tel. 06 213 22 313

email info@nmv.nu

www.nmv.nu

Contactpersonen NMV

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:

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

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 contact personen of bij het 

NMV-secretariaat.

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning

Agenda Jubileum
Op 7 juni 1996 is de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond opge-
richt. 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!


