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Voorspelling
Na de opening keek voorzitter Harm 
Wiegersma terug op het in allerlei 
opzichten bewogen jaar 2015. De 
voorspellingen over de gevolgen 
van het afschaffen van de melkquo-
tering zijn allemaal uitgekomen. De 
melkprijs is in een vrije val geraakt 
en het voortbestaan van veel melk-
veebedrijven staat op het spel.

Waterkwaliteit
Waterkwaliteit en fosfaatplafond, 
nog twee onderwerpen die in 2015 
veelvuldig op de agenda stonden. 
Het verband tussen waterkwaliteit 
en derogatie was niet voor ieder-
een even helder. De voorzitter licht-
te toe dat voor het Nitraatcomité in 
Brussel, de instantie die besluit over 
het al dan niet toekennen van de-
rogatie, verbetering van de water-
kwaliteit leidend is. Te vaak wordt 
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de landbouw, onterecht, gezien als 
verantwoordelijke voor de veront-
reiniging van het oppervlakte water.

Compliment
Met plezier nam het NMV-bestuur 
de complimenten in ontvangst over 
de goede informatievoorziening aan 
de leden, zowel per e-mail als via 
de Koebont.

Fosfaatrechten
Aan de hand van foto’s gaf secreta-
ris Irene van der Sar een korte toe-
lichting op het toegestuurde jaarver-
slag 2015. De invoering van het stel-
sel van fosfaatrechten heeft in 2015 
de gemoederen flink bezig gehouden. 
Dit onderwerp heeft heel veel tijd 
en inzet van de bestuursleden ge-
vraagd. Het was een ingewikkeld pro-
ces, waarbij de leden steeds zo goed 
mogelijk zijn geïnformeerd. Volledige 

ALV op locatie
NMV viert 20-jarig bestaan

transparantie kon echter niet worden 
gegeven. De ALV stemde in met het 
besluit van het Dagelijks Bestuur om 
niet te tekenen voor de invoering van 
het stelsel van fosfaatrechten.

Financieel verslag
Penningmeester Niels Leerink leg-
de verantwoordelijkheid af over het 
gevoerde financiële beleid. Zijn toe-
lichting op de diverse kostenposten 
was naar tevredenheid van de ALV, 
die dan ook instemde met het finan-
cieel verslag. Ook de aangepaste 
begroting voor 2016 kon de goed-
keuring van de ALV wegdragen. 

Mieke Smits
@philomenasmits
Pleidooi voor minder asbesthys-
terie: ‘Sanering is vaak wegge-
gooid geld’ s.vk.nl/t-a4312017/ 
via @volkskrant @NAV_Akker-
Bouwer @NMVnieuws

Klaas Wolters
@WoltersKlaas_
Volle zaal bij #Aowater @Jaco-
Geurts is duidelijk over water-
kwaliteit #derogatie #kwel #wa-
tervogels #DAW pic.twitter.com/
cF5aKHzwiB

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws

Op dinsdag 7 juni was de Nederlandse Melkveehouders Vakbond te 
gast op melkveebedrijf De Bloedkamp in Gorssel voor de jaarlijk-
se Algemene Ledenvergadering en de viering van het 20-jarig be-
staan. Onder het toeziend oog van de kalfjes en met een heerlijk 
zonnetje in de rug bespraken de aanwezige NMV-leden de belang-
rijkste verenigingszaken van het afgelopen jaar. Tijdens het mid-
dagprogramma werd teruggekeken op 20 jaar NMV.
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Aftreden
Het moment dat verreweg de mees-
te emoties opriep was het aftreden 
van Marius Bouwmeester als lid van 
het Dagelijks Bestuur. Irene van der 
Sar blikte terug op Marius tijd als 
DB-er. Toen er in 2010 te weinig be-
stuurders overbleven is Marius toe-
getreden tot het Dagelijks Bestuur. 
Gedurende twee bestuurstermijnen 
heeft hij veel kilometers gemaakt 
voor de NMV. Marius liet nooit ver-
stek gaan, hij was er altijd, bij ac-
ties en op beurzen. De laatste keer 
dat Marius op pad is geweest voor 
de NMV was naar Rome voor de au-
diëntie bij de Paus. De ALV bedank-
te Marius voor zijn inzet met een 
groot applaus.

Diergezondheid
Marius nam zelf ook nog het woord 
om terug te kijken op zijn tijd bij 
de NMV. Hij vertegenwoordigde de 
regio West-Brabant in het bestuur. 
Als oud-veehandelaar lag het dos-
sier diergezondheid hem na aan 
het hart. Marius bedankte alle le-
den voor de warme woorden en be-
terschapswensen tijdens zijn ziek-
te. Hij zal zijn vrienden bij de NMV 
gaan missen. Binnen het DB heeft 
Bertus Doppenberg de portefeuille 
diergezondheid overgenomen.

Verkiezing
Na het aftreden van Marius Bouw-
meester was er een vacature ont-

staan in het Dagelijks Bestuur. Het 
bestuur had Henny Verhoeven be-
reid gevonden om deze plaats in te 
nemen. Henny komt uit Noord Bra-
bant en is 43 jaar. Ze is afgestu-
deerd als beleidsgericht milieukun-
dige en getrouwd met een melkvee-
houder. Een groot aantal onderwer-
pen die spelen in de melkveehou-
derij zijn onderwerpen waar zij veel 
vanaf weet. Ze heeft de NMV onge-
veer een jaar geleden leren kennen 
en is toen lid geworden. Henny is 
unaniem gekozen als lid van het da-
gelijks Bestuur. Wie Henny beter wil 
leren kennen: in Koebont 216 van 
mei 2016 staat een uitgebreid inter-
view met Henny.

Feestje
Bij de warmte van de barbecue ont-
stonden geanimeerde gesprekken. 
De aanwezige NMV-leden konden 
elkaar en de genodigden beter leren 
kennen. Ook de heerlijk gekoelde 
drank vond gretig aftrek. Een mooie 
ambiance voor het feestje rond het 
20-jarig bestaan van de NMV.

Kenniscentrum
Voor het middagprogramma wa-
ren enkele oud-voorzitters van de 
NMV uitgenodigd om nog eens te-
rug te blikken op hun periode. Jan 
Cees Vogelaar was na de oprichting 
de eerste voorzitter van de NMV. 
Eén van de doelen was dat de NMV 
hèt kenniscentrum voor mestbeleid 

Afscheidnemende Marius Bouwmeester 
verwelkomt opvolgster Henny Verhoeven.

zou worden. Nog steeds is er, in de 
woorden van Vogelaar, idioot veel 
kennis over mest en mestbeleid bij 
de NMV. Zijn advies aan de NMV is 
dan ook om zich te richten op die 
zaken waarover veel kennis binnen 
de vereniging is.

Pruik
Gerrit Roos begon zijn bijdrage met 
de mededeling dat hij er eigenlijk 
verkleed als Gerda Verburg had wil-
len staan. Het zou mooi zijn geweest 
dat een van de vele landbouwminis-
ters waar de NMV mee te maken 
heef gehad, persoonlijk bij dit feest-
je aanwezig zou zijn geweest. He-
laas had Gerrit de pruik en het jasje 
thuis laten liggen. Gerrit sprak zijn 
grote waardering uit voor het huidi-
ge bestuur. Met hen kan de NMV op 
volle kracht vooruit.

EMB
Hans Geurts is voorzitter geworden 
omdat er niemand anders beschik-
baar was. Het was niet een positie 
die hij ambieerde. In Hans’ periode 
zijn ook de Dutch Dairymen Board 
(DDB) en European Milk Board (EMB) 
op initiatief van de NMV opgericht. 
Een ander onderwerp dat heftige 
discussies opriep was de Faire Melk. 
Als Hans had geweten hoe druk het 
bestuur van de NMV is, was hij er 
nooit aan begonnen, maar achteraf 
had hij het niet willen missen.

Tussenpaus
Na de oprichters en de voorzitter 
die de NMV tot bloei heeft laten ko-
men was het woord aan Dirk-Jan 
Schoonman. Dirk-Jan noemde zich-
zelf een ‘tussenpaus’. Hij heeft altijd 
de samenwerking met andere orga-
nisaties gezocht. In zijn tijd is aan-
getoond dat je met het vormen van 
coalities ver kunt komen, dit is ook 
echt iets van de NMV.

Harm bedankt alle oud-voorzitters 
met een bloemetje voor hun bijdrage. 
Natuurlijk waren er ook bloemen voor 
Gerda Peters voor het zo gastvrij  ter 
beschikking stellen van haar bedrijf.

Volgend jaar de ALV op uw be-
drijf? Neem contact op met het se-
cretariaat om het te regelen.
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Wet Natuurbescherming:
Wees alert op schadebestrijding
Met ingang van 1 januari 2017 worden de Flora-en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998  en de Bos-
wet vervangen door de Wet Natuurbescherming. Dit kan gevolgen hebben voor schadebestrijding.

Provincies
In de Wet Natuurbescherming krijgen 
de provincies meer bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. De jacht blijft 
bij het Ministerie van Economische Za-
ken; het ministerie stelt de landelijke 
vrijstellingslijst op. Aan het vorm ge-
ven van de nieuwe wet in provinciale 
verordeningen wordt nog gewerkt. Bij 
de invulling van de wet krijgen de pro-
vincies een zekere vrijheid waardoor 
er verschillen kunnen komen. Voor 
melkveehouders is en blijft het be-
langrijk dat faunaschade op een een-
voudige manier kan worden voorko-
men en bestreden.

Verschil jachtrecht en schadebe-
strijding
De grondeigenaar is bevoegd het 
jachtrecht zelf te gebruiken of te ver-
huren aan één jager of jagerscombi-
natie. Degene die het jachtrecht heeft 
wordt jachthouder genoemd. Elke ja-
ger is jachtaktehouder, maar niet al-
tijd jachthouder. Ook onder de nieu-
we wet blijft een bejaagbaar terrein 
van minimaal 40 hectare nodig. Voor 
de jacht is wettelijk geregeld dat de 
jachthouder en de grondeigenaar een 
overeenkomst voor minimaal zes jaar 
en maximaal twaalf zonder recht op 
automatische verlenging aangaan. 
Voor schadebeheer en –bestrijding is 
geen verplichte termijn vastgelegd, 
maar is wettelijk bepaald dat er een 
overeenkomst tussen grondgebruiker 
(niet de grondeigenaar) en de jacht-
aktehouder moet zijn. In tegenstelling 
tot de jacht kunt u schadebeheer en 
–bestrijding aan meerdere jachtakte-
houders uit handen geven.

Diersoorten
Ook met betrekking tot de diersoorten 
en de periode zijn er verschillen. De 
wilde eend valt in de periode 15 au-
gustus – 31 januari bijvoorbeeld on-
der het jachtrecht, maar daarbuiten is 
het beheer-en schadebestrijding. De 

haas, het konijn, de houtduif en de 
fazant staan ook op de jachtlijst. Alle 
andere dieren vallen onder beheer en 
schadebestrijding.

Modelovereenkomst
Bij het aangaan van overeenkom-
sten voor jacht en/of schadebeheer 
en -bestrijding moet een grondgebrui-
ker alert zijn op de mogelijkheid om 
bij schadeproblemen een andere jager 
in de arm te nemen. Als de jager on-
voldoende inspanning levert heeft de 
grondgebruiker geen recht op een te-
gemoetkoming van het Faunafonds/
BIJ12. De NMV stelt modelovereen-
komsten beschikbaar waarmee u als 
grondeigenaar en/of -gebruiker de re-
gie blijft houden. Deze modelover-
eenkomst kunt u aanvragen via info@
nmv.nu.

Verstandhouding
De NMV is blij dat er in de meeste ge-
vallen een goede verstandhouding is 
tussen boeren en jagers met goede 
afspraken over inzet, schade, zaai- en 
oogstmomenten. Ook is het belangrijk 
om samen te werken bij het melden 
van schade en het aanvragen van een 
tegemoetkoming. Een jager die een 
goede inzet toont met een goede ba-
lans tussen beheer van soorten en be-
strijding van schade kan rekenen op 
een duurzame samenwerking.

Blijf schade melden
Het blijven melden van faunaschade is 
van groot belang. Als u geen schade 

meldt en uw jager rapporteert geen 
afschot kunnen beleidsmakers de in-
druk krijgen dat maatregelen om scha-
de te bestrijden niet meer nodig zijn. 
Belangenbehartigers staan dan met 
lege handen aan de onderhandelings-
tafel. Historisch inzicht is nodig voor 
de afgifte van ontheffingen en vrijstel-
lingen om ook in de toekomst scha-
de te mogen beheren en bestrijden. 
Daarom roept de NMV zowel grondge-
bruikers als jagers op om faunascha-
de altijd kosteloos te melden op www.
faunaschade.nl. In een later stadium 
kunt u alsnog besluiten een tegemoet-
koming aan te vragen. Om in aanmer-
king te komen voor een tegemoetko-
ming van faunaschade dient u bij de 
aanvraag de maatregelen die zijn ge-
nomen om schade te voorkomen, door 
zowel grondgebruiker als jager, duide-
lijk en volgens de beleidsregels van 
het Faunafonds/BIJ12 in te vullen.

Nietigheidsbeding
Het nietigheidsbeding uit de Flora- en 
Faunawet is in de Wet Natuurbescher-
ming niet meer opgenomen. Dit bete-
kent dat u na 1 januari 2017 het recht 
om aan schadebestrijding te doen 
contractueel kan worden ontnomen. 
Dit geeft grondgebruikers die gronden 
pachten van natuurorganisaties of le-
den van Federatie Particulier Grond-
bezit minder mogelijkheden om scha-
de te bestrijden. Het is van belang 
schriftelijk duidelijke afspraken te ma-
ken over schadeloosstellingen als de 
pachtprijs niet marktconform is.

NAV opent meldpunt Oneerlijke Handelspraktijken

De Nederlandse Akkerbouwers Vakbond (NAV) heeft op haar website 
www.nav.nl een meldpunt geopend waar boeren en tuinders van alle 
sectoren hun ervaringen met oneerlijke handelspraktijken kunnen mel-
den. Met dit meldpunt wil de NAV een platform bieden, waar boeren 
en tuinders hun klachten kwijt kunnen. Alleen als we zichtbaar maken 
wat er aan de hand is, is er een kans dat er iets aan wordt gedaan!
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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 Henk Oudenampsen aan de beurt. Hij heeft het stokje ge-
kregen van Gerda Peters.

De vraag van Gerda aan Henk: Wat vind jij het 
mooist aan melkveehouder zijn en waaraan heb 
jij de meeste hekel wat betreft dit vak?
Het mooiste aan melkveehouder zijn is ́ the way of life´.

Ik woon op een pachtboerderij in landgoed Verwolde 
in het Gelderse Laren. Qua ligging één van de mooiste 
plekken op aarde. En ik kan het weten want begin jaren 
90 zijn we (Henk en Ria) zeven maanden backpacker 
geweest. We zijn de hele wereld rondgetrokken, altijd 
op zoek naar de mooiste plek op aarde. Bij terugkomst 
kwamen we erachter dat dat dus gewoon hier was. Voor 
die tijd zag ik dat dus niet. Sowieso is het voor iedereen 
gewoon goed om wat van de wereld te zien. Het geeft 
je een betere kijk op je eigen situatie.

Ik heb 12½ jaar in loondienst gewerkt bij CRV. Je hebt 
dan altijd met managers te maken die je zeggen wat je 
moet doen. Daar kon ik niet altijd mee overweg. Dan 
heb je het als boer, wat dat betreft, heel wat gemakke-
lijker. Je hebt de vrijheid om je eigen dag in te delen in 
jouw volgorde. Het is toch een rijkdom voor je kinderen 
dat je de hele dag thuis bent!!

De grootste hekel heb ik aan de regelgeving vanuit de 
overheid. Tenenkrommende ergernissen vanuit een re-
gering die niets op heeft met de landbouw. Terwijl het 
jaarlijkse landbouwoverschot in de vele miljarden loopt.

Kun je iets over jouw bedrijf vertellen?
We hebben twee dochters en twee zonen, een familie-

melkveebedrijf dus met 100 koeien en 75 stuks jong-
vee. We wonen op een pachtbedrijf op een landgoed. 
Dit heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn dat we de 
afgelopen jaren wel gegroeid zijn in aantallen hectaren, 
echter het wordt beheerd door rentmeesters met dol-
lartekens in de ogen. Ze hebben totaal niet door wat er 
momenteel in de landbouw omgaat en verhogen met 
veel plezier elk jaar de pachtprijzen. “Wil je het niet 
hebben?” vragen ze dan. “Prima dan verhuren we het 
toch aan een ander.”

Ik ben een echte ´roodbonte Holstein koeien´-boer en 
loop het liefst hele dagen tussen de koeien . Onze Huntje 
Holstein Anemoons lopen dan ook vaak mee op fokvee-
shows en we leveren af en toe een stier aan de KI.

Ik heb 2 linkerhanden, dus met techniek heb ik niets. 
We hebben een melkrobot en een loonwerker die bij ons 
voert en alle inkuilwerkzaamheden uitvoert.

Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste 
problemen in de melkveehouderij?
Het grootste probleem op dit moment is dat er van-
uit de media totaal geen respect meer is voor de land-
bouw. De landbouw wordt stelselmatig in een negatief 
daglicht gesteld waardoor de consument het nog gaat 
geloven ook. Zolang het NOS journaal en programma´s 
als DWDD altijd dezelfde pipo’s aan het woord laten met 
hun hypocriete gekakel en er geen mogelijkheden zijn 
om tegengas te geven en de waarheid te zeggen, houdt 
het op. Het is toch te gek voor woorden dat er wordt ge-
luisterd naar actiegroepen als Wakker Dier en de Partij 
voor de Dieren!!??

Waarom ben je lid van de NMV geworden?
Ik was en ben een groot voorstander van quotering. 
Toen LTO tegen de quotering bleek te zijn ben ik direct 

Melkveehouder in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar 
bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Het is 
de bedoeling elkaar via deze rubriek beter te leren 
kennen. En van elkaar te horen wat ons zoal bezig 
houdt. In deze rubriek willen we juist de minder be-
kende NMV-leden aan het woord laten.
Wilt u ook mee doen?. En een keer uw verhaal ver-
tellen? Of heeft u een leuke nevenactiviteit waar u 
de schijnwerper op wilt zetten, of een onderwerp 
waar u aandacht voor wilt vragen. Laat het ons we-
ten via info@nmv.nu



 1-6 Sectoroverleg I&R 2016
 3-6 Vee & Logistiek Nederland 100 jaar 
 4-6 Ganzen Afstemmingskader (GAK) 

Gelderland
 7-6 Overleg inzake Commissie Nijpels
 13-6 Overleg diergezondheid Project 

Verantwoorde Dierverplaatsingen (VD)
 15-6 Bestuursvergadering N-Holland
 16-6 Waterdebat I&M in Tweede kamer
 16-6 Asbestbijeenkomst
 20-6 Koudmerk-bijeenkomst
 21-6 Platform Mestgassen
 

 22-6 Bestuurlijk overleg met Staatssecretaris 
Van Dam

 23-6 Informatiebijeenkomst Wet 
natuurbescherming

 27-6 Bijeenkomst beleid beheer en onderhoud 
2016 WS Drents Overijsselse Delta

 28-6 Tweede bijeenkomst evaluatie 
Meststoffenwet 2016

 29-6 Rondetafelgesprek weidegang bij koeien 
Vaste Kamer Commissie Economische 
Zaken

 29-6 Persbijeenkomst over weidegang
 30-6 Mini symposium & netwerkbijeenkomst NZO

NMV op pad

Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
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lid af geworden. De gevolgen zijn nu 
toch wel duidelijk. Het gevoerde be-
leid heeft desastreuze gevolgen. En 
niemand staat op en zegt: “Sorry, 
we hebben het mis gehad”. Nee, het 
ligt altijd weer ergens anders aan. 
Sieta van Keimpena kan altijd heel 
erg goed verwoorden wat er aan 

Asbest verbod
De Rijksoverheid wil met ingang van 2024 asbestdaken verbieden. Dan zijn de laatst gebouwde asbestdaken 
uit de 70’-er jaren ook afgeschreven. Veel stallen zijn nog gebouwd lang nadat men op de hoogte was van de 
gevaren van asbest.

Voor het verwijderen van een asbest 
dak moet u een sloopmelding doen bij 
de gemeente. Daarvoor heeft u een 
asbestinventarisatie-rapport nodig. 
Als u dat rapport in eigen beheer aan-
vraagt, heeft u meer onderhandelings-
ruimte om bij meerdere partijen een 
offerte op te vragen. Doe de sloopmel-
ding pas als u een opdracht bent aan-
gegaan. Bedrijven mogen zelf geen 
asbest van hun daken verwijderen.

Veiligheidsrisico
Als een bouwwerk niet veilig is kun-
nen gemeenten nu al op grond van de 
Woningwet handhaven. Daarbij maakt 
het niet uit of het gaat om asbest of 
iets anders. Schade aan het dak kan 
veiligheidsrisico voor de elektra tot ge-
volg hebben.

Hagelschade
In augustus 2015 en ook in juni van dit 

jaar zijn grote delen van midden- en 
zuid Nederland getroffen door extreme 
hagelbuien. Het kan zijn dat u daar-
om al eerder gedwongen bent uw dak 
te vervangen. Als uw verzekering geen 
uitgebreide dekking heeft kan in geval 
van een combinatie met stormschade 
uw brand – en stormverzekering een 
deel van de schade vergoeden.

Subsidie
De Nederlandse Melkveehouders Vak-
bond raadt u in elk geval aan om bin-
nen zes maanden na verwijdering van 
het asbest de subsidie aan te (laten) 
vragen via mijn.rvo.nl/subsidierege-
ling-verwijderen-asbestdaken. RVO 
geeft een landelijke subsidie Daar-
naast geven een aantal provincies een 
bijdrage als u een asbest dak door 
zonnepanelen wilt vervangen. U mag 
deze subsidies combineren.

Lobby
Deze bedragen zijn echter gelimiteerd 
en niet toereikend. De NMV zal zich in-
zetten om samen met andere sector-
organisaties te lobbyen voor meer geld 
voor deze subsidies. Het lijkt er niet op 
dat een lobby kan verhinderen dat as-
best daken niet hoeven te worden ver-
vangen. Volksgezondheid is een groter 
belang. Naast hagel- of stormschade 
kunt u ook zonder schade door uw ver-
zekeraar aangezet worden uw dak eer-
der te vervangen als de asbestdekking 
inclusief opruimingskosten wordt ver-
minderd.

Meer informatie via: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/
vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-
materiaal-met-asbest-laten-verwijde-
ren

de hand is in de melkveehouderij. 
Ik heb dan ook groot respect voor 
haar. Het probleem is echter dat de 
media en de regering dit moeten le-
zen. Ik ben bang dat, dat dus ge-
woon niet gebeurt.

Waar moet de NMV zich vooral 

op richten / mee bezig houden?
De NMV moet zich blijven inzetten 
voor enige vorm van regulering. Te-
vens is het erg belangrijk dat de 
consument ervan doordrongen raakt 
dat er een eerlijke prijs moet wor-
den betaald. De weg naar de me-
dia moet hoe dan ook worden ge-
vonden.
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Derde ingreep
In Nederland zijn twee identifica-
tie-ingrepen per dier toegestaan. 
Voor runderen zijn dat de twee Eu-
ropees verplichte oormerken. Sinds 
1996 wordt koudmerken gezien als 
derde ingreep. In 2001 is het ver-
bod op koudmerken vastgelegd in 
het Ingrepenbesluit, maar door het 
verlenen van ontheffingen is koud-
merken steeds mogelijk gebleven. 
De huidige ontheffing verliep op 1 
juni 2016.

Onderzoeksrapport
Er zijn onderzoeken gedaan naar de 
gevolgen van koudmerken bij dieren 
en er zijn rapporten geschreven. In 
het rapport over koudmerken van 
21 maart 2011 staat: “Koudmer-
ken als ingreep brengt bij runderen 
een acute stressrespons teweeg. 
Uit de fysiologische- en gedragsre-
acties kan echter niet worden afge-
leid dat er ernstige schade aan het 
welzijn en de gezondheid van run-
deren wordt toegebracht.” Verder 
stelt het rapport: “Koudmerken tast 
als ingreep de integriteit van de be-
trokken runderen aan… zij het over 
een relatief zeer beperkt deel van 
de huid.”

Alternatief
Bij de laatste verlening van de ont-
heffing is afgesproken dat het koud-
merken verboden zou worden in-
dien er redelijke alternatieven voor-
handen zouden komen. Tot op he-
den zijn er geen praktische elektro-
nische of welzijnsvriendelijke alter-
natieven voorhanden en zijn de in-
zichten omtrent ingrepen bij runde-
ren verder ook niet wezenlijk ver-
anderd. 

Koudmerken, verbod, bijeenkomst en steunbetuiging
Op 1 juni jl. heeft Staatssecretaris Martijn van Dam een wijzigingsbesluit naar de Tweede en Eerste Kamer 
gestuurd waarin onder andere een verbod op koudmerken van rundvee is opgenomen. Zodra beide Kamers 
het wijzigingsbesluit hebben goedgekeurd zal koudmerken als ingreep niet meer zijn toegestaan. Dit ver-
bod zal waarschijnlijk op 1 januari 2017 ingaan.

Argumenten
De NMV heeft verschillende argu-
menten om koudmerken te behou-
den op een rijtje gezet:
• Koeien zijn op afstand veel snel-

ler en gemakkelijker te herkennen 
(weidegang),

• Gemakkelijk bij inzet van perso-
neel,

• In melkstallen zijn koeien aan de 
achterzijde te herkennen,

• Oormerken zijn slecht leesbaar.
Deze voordelen bevorderen juist 
het dierwelzijn en diergezondheid 
omdat door snelle herkenning ade-
quaat kan worden gehandeld. Dus 
niet alleen voordelen voor de mens 
maar ook voor de dieren.

Bijeenkomst
Op initiatief van melkveehouders 
Jan van der Schaar en Jan van We-
peren en met ondersteuning van de 
NMV en LTO is op 20 juni jl. in Zwol-
le een bijeenkomst georganiseerd 
voor het behoud van koudmerken. 
Op deze goed bezochte bijeenkomst 
werd duidelijk aangegeven ook door 
Hans Hopster, onderzoeker van Wa-
geningen Universiteit, dat de han-
delingen om te koudmerken be-
trekkelijk weinig effect op de dieren 
hebben. Door de melkveehouders 
werd vooral het belang van goe-
de en verantwoorde bedrijfsvoering 
en een goede herkenning in de wei 
genoemd. Dat maar 10% van de 
melkveehouders gebruik maakt van 
koudmerken is geen reden om het 
af te schaffen.

Politiek
Vanuit de politiek was de heer Hans 
Maljaars, beleidsmedewerker van 
de SGP, op de bijeenkomst in Zwol-
le aanwezig. Hij gaf aan dat de SGP 
tegen het verbod op koudmerken 
is maar dat er in de Tweede Kamer 
momenteel geen meerderheid is om 
koudmerken te behouden. Voor de 
belangenorganisaties is nog genoeg 
lobby-werk te verrichten.

Brief
De NMV heeft een brief gestuurd 
aan PvdA Kamerlid Tjeerd van Dek-
ken waarin de argumenten zijn be-
schreven waarom er geen verbod 
op koudmerken moet komen. Een 
van deze argumenten is de afspraak 
met het ministerie over een goed en 
werkbaar alternatief voor koudmer-
ken. Die is er tot op heden nog niet.

Inzetten
De NMV heeft zich altijd ingezet 
voor het behoud van koudmerken 
en de laatste jaren doen we dat sa-
men met LTO. Ook bij dit wijzigings-
besluit zal de NMV zich niet neerleg-
gen. De NMV hoopt dat een meer-
derheid in de Kamer het belang van 
koudmerken zal inzien. Maar het zal 
moeilijk worden. Toch blijft de NMV 
zich inzetten voor de lastige klus om 
koudmerken te behouden.
Als u niet in Zwolle was kunt u nog 
steeds uw steunbetuiging mailen 
aan koudmerkenvoorjuisteherken-
ning@gmail.com.



VAN DE VOORZITTER

Referendum
kringloop denken. Deze gedachtegang 
kunnen we ook volgen bij de situatie 
in zuid- en west Nederland waar door 
de vele regenval de grond onbegaan-
baar is geworden en gewassen weg-
rotten. Hier moet ook flexibele regel-
geving gelden. In de bouw wordt bij 
aanbestedingen vaak het aantal werk-
bare dagen opgenomen. Als dit princi-
pe ook in de regelgeving voor de land-
bouw wordt toegepast zou het bijna 
jaarlijks aanvragen van een verlenging 
van de uitrijtermijn van dierlijke mest 
tot het verleden behoren. Tevens zou 
de stress die dit voor zowel de boer 
als de bodem oplevert, flink verminde-
ren. Dergelijke regelingen verbinden 
aan een referendum kan meteen zor-
gen voor draagvlak onder een breed 
publiek. Iedereen kan dan met een blij 
gevoel op vakan-
tie. En dat wens ik 
u ook toe………

Harm 
Wiegersma, 
voorzitter NMV

over de almaar toenemende regeldruk 
en de slechte inkomenssituatie. Als we 
alle regelgeving met een referendum 
gaan toetsen komen eruit, vrees ik dat 
veel beleidsmakers met een burn-out 
thuis komen te zitten. Ook in onze ei-
gen sector zijn er tal van onderwer-
pen, al dan niet opgenomen in de le-
veringsvoorwaarden, die soms tot een 
betaalde herkeuring leiden en in be-
paalde gevallen zelfs tot een melkwei-
gering. Met een referendum onder de 
boeren zouden deze voorwaarden het 
echt niet meer halen. Het is beter om 
toekomstige ontwikkelingen te stimu-
leren in plaats van verplichten. Zeker 
als het gaat om bovenwettelijke za-
ken. Een goed voorbeeld hiervan is de 
weidepremie. Het stimuleren van ge-
wenste, duurzame ontwikkelingen en 
een beloning in euro’s in plaats van 
punten, kan zorgen voor een omslag in 
het denken. Want als één ding duide-
lijk is geworden de afgelopen tijd dan 
is het wel dat duurzaam ondernemen 
alleen mogelijk is als daar ook voor 
wordt betaald. In de biologische land-
bouw, met vraag en aanbod in even-
wicht, is dit al gerealiseerd. En ook nog 
zonder Kringloopwijzer, maar wel met 
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Bijna tweehonderd melkveehouders 
demonstreerden dinsdag 31 mei bij 
het Scheepvaartmuseum in Amster-
dam. De boeren verzamelden vlak-
bij de locatie waar de Europese land-
bouwministers waren samengeko-
men en eisten de invoering van het 
Markt Verantwoordelijkheid Program-
ma (MVP) als crisisinstrument. Deze 
actie was een gezamenlijk initiatief 

De Britten hebben ‘nee’ gezegd tegen 
Europa en dat dit gevolgen zal heb-
ben moge duidelijk zijn. De gevolgen 
van deze Brexit kunnen voor de Brit-
ten best wel eens lastiger zijn dan dat 
ze vooraf hadden gedacht. Ook in ons 
eigen land zijn er genoeg mensen die 
Europa moe zijn. Het is ook van de 
gekke dat er nog steeds een stoelen-
dans is tussen Brussel en Straatsburg. 
Maar als dat het enige zou zijn, zou 
de onvrede niet zo groot zijn. Het is 
vooral de verdeeldheid en het niet na-
komen van afspraken die er toe heb-
ben geleid dat er zoveel onrust is. Toen 
Oostenrijk, Finland en Zweden zich in 
1992 aansloten bij de EU werd ook het 
verdrag van Maastricht getekend. Dit 
verdrag beloofde voor ons, boeren, 
een redelijk inkomen. Echter, toen de 
uitbreiding naar Oost Europa gestalte 
kreeg, besloot premier Cameron van 
Groot-Brittannië een referendum uit 
te schrijven. Deze politieke gok heeft 
meteen ook de grote verdeeldheid in 
Groot Brittannië blootgelegd. Het Eu-
ropa-gevoel krijgt hierdoor in de ge-
hele EU een behoorlijke knauw. Ik ver-
wacht dat dit nog lang zal naijlen. Ook 
in de landbouw bestaat grote onvrede 

Actie in Amsterdam: De maat is vol!

van de Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen 
Board (DDB).
Het zakken van de melkprijs is een di-
rect gevolg van de afschaffing van de 
Europese melkquota vorig jaar. Hier-
door kan er nu veel meer worden ge-
molken. Sindsdien komen steeds 
meer melkveehouders in de financië-
le problemen. 

Met de actie wilden de NMV en DDB 
druk uitoefenen op de Europese land-
bouwministers om de markt op korte 
termijn op te schonen. Niet door méér 
geld te steken in het versneld verder 
opbouwen van melkpoedervoorraden, 
die nog lange tijd de markt drukken, 
maar door nieuwe oplossingsinstru-
menten te implementeren: compen-
satie voor minder melken.
Alleen Europese maatregelen kun-
nen de dreigende crisis op de zuivel-
markt nog voorkomen. Daarom wa-
ren er ook melkveehouders uit België, 
Duitsland en Denemarken aanwezig.

Het bestuur van de NMV wil alle melk-
veehouders die naar Amsterdam zijn 
gekomen, bedanken voor hun aanwe-
zigheid en steun. Onze actie is zeker 
niet onopgemerkt gebleven. Het is nu 
aan de Europese Landbouwministers 
om hun verantwoordelijkheid te ne-
men!



Als melkveehouders hebben wij te 
maken met een veelheid aan regels, 
over mest, weidegang, lucht- en wa-
terkwaliteit, diergezondheid en die-
renwelzijn en administratie. Soms 
zijn deze regels ook nog strijdig met 
elkaar. Maar ze zeggen niets over hoe 
de melkveehouderij er over tien jaar 
uit moet zien, wat gewenste ontwik-
kelingen zijn of wat we in de toe-
komst nog kunnen verwachten.

In maart 2017 zijn er verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. Politieke par-
tijen zijn druk bezig met het opstel-
len van hun partijprogramma’s. De 
NMV verwacht van de meeste par-
tijen geen uitgebreide landbouwpa-
ragraaf met een toekomstvisie voor 
de melkveehouderij. Daarom gaat 
de Nederlandse Melkveehouder Vak-
bond zelf een structuurvisie opstel-
len, waarmee wij kunnen lobbyen bij 
de politiek.

En u kunt ons daarbij helpen! Ieder 
NMV-lid kan maximaal vijf speer-
punten insturen, die moeten worden 
opgenomen in de NMV-structuurvisie. 
Stuur uw punten tot uiterlijk 1 au-
gustus 2016 naar info@nmv.nu met 
in de onderwerpregel ‘structuurvisie’.

Doe mee!
Het NMV-bestuur rekent op u!

Structuurvisie melkveehouderij

Adressen NMV
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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. 0344-655336 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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15 augustus
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

19 september
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


