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NMV: Fosfaatrechten mogen
niet en komen te laat!
Een week na het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de invoering van het fosfaatrechtenstelsel (waarover u elders in deze
Koebont kunt lezen) moest staatssecretaris van Dam toegeven dat het stelsel zoals hij dat voor ogen had, niet wordt geaccepteerd
door de Europese Commissie. Het wordt gezien als staatssteun en staatssteun mag niet!
De staatssecretaris wil het stelsel nu op twee punten wijzigen. Ten eerste zal het fosfaatrechtenstelsel pas op 1 januari 2018 ingaan.
Ten tweede zal de fosfaatbank bij het toekennen van niet overdraagbare rechten criteria gaan toepassen die verder gaan dan de
geldende Europese normen.
De NMV heeft hierop via onderstaand persbericht gereageerd
Wat NMV allang wist wordt nu door
de EU bevestigd: Fosfaatrechten zijn
een slecht idee! Niet alleen zetten ze
de Nederlandse boeren op achterstand, tegelijkertijd ziet de EU fosfaatrechten als ongeoorloofde staatssteun. Het ministerie heeft kennelijk
verzuimd om, in de bijna 500 dagen
dat dit traject loopt, de EU-regels
goed na te lezen.
Staatssecretaris van Dam heeft daarom
besloten de invoering van fosfaatrechten uit te stellen tot 1 januari 2018. Al
eerder was het de NMV, na overleg met
het Nitraatcomité, duidelijk dat het de
EU vooral om een goede kwaliteit van
het water gaat. Een doel waar een fosfaatproductieplafond niet toe bijdraagt.
Kennelijk wil Van Dam de fosfaatrechten
toch doorzetten, ondanks de ernstige
bezwaren die de EU heeft geuit.
Het verweer van Van Dam is dat boeren
dit niet als staatssteun ervaren omdat de
boeren gekort gaan worden. De EU ziet

dit heel anders: Boeren krijgen rechten
die ze kunnen verzilveren. Staatssteun
is niet toegestaan om de overschrijding
van een EU-norm tegen te gaan. In dit
geval: Fosfaatrechten zijn niet toegestaan als instrument om onder het fosfaatproductieplafond te komen. Van
Dam denkt dit op te lossen door de
rechten per 1 januari 2018 in te voeren
en dan meteen een forse generieke korting toe te passen.
Dit lost de bezwaren van de EU niet
op. Nog steeds worden de fosfaatrechten dan gebruikt om onder het productieplafond te komen. Daar komt bij dat
de EU van Nederland verlangt dat we
in 2017 maatregelen nemen om onder
het productieplafond te komen. De fosfaatrechten troffen al geen doel, omdat
ze niet bijdragen aan een betere milieukwaliteit, maar nu treffen ze ook nog
eens geen doel omdat ze veel te laat
worden ingevoerd.
De kans dat Nederland geconfronteerd
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wordt met een inbreukprocedure is levensgroot. Door het blijven vasthouden
en eenzijdig focussen op fosfaatrechten
wordt het echte doel voorbijgelopen;
de waterkwaliteit. En daarop gaat de EU
Nederland afrekenen!
De melkveehouderij bevindt zich nu

in een situatie van complete chaos.
We gaan de derogatie zo zeker verliezen. Het fosfaatproductieplafond is een
verouderd idee dat ingesteld is voordat de gebruiksnormen zo streng werden als ze nu zijn. En dat is wat telt: Hoeveel fosfaat en nitraat komt er in de bodem terecht! Het is nu definitief tijd om

van dit gedrocht af te stappen. Het is tijd
voor plan B, een bedrijfsspecifieke derogatie waarbij de kwaliteit van water en
bodem leidend is. En tot die tijd zal er
ingegrepen moeten worden. De veestapel zal anders eerder groeien dan krimpen met alle gevolgen van dien.

NMV in een nieuw jasje!
De oplettende lezer heeft het vast al gezien; deze Koebont
ziet er anders uit dan gebruikelijk. En niet alleen de Koebont
heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Achter de schermen is er
maandenlang hard gewerkt door bestuur en medewerkers
om de website, de Koebont, ledenberichten, uitnodigingen en
andere publicaties van de NMV opnieuw vorm te geven. In de
loop van de tijd zult u alles vanzelf langs zien komen.

Op de beurs in Hardenberg, 1 november jl., is de nieuwe
website officieel gelanceerd. Vanaf nu kan iedereen de geheel
vernieuwde NMV-website bekijken. U vindt er nog steeds uw
vertrouwde rubrieken, maar ook nieuwe actuele onderwerpen.
Neem snel een kijkje op www.nmv.nu en laat ons weten wat u
ervan vindt!

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 Peter Roozen aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen van Johan van Gorp.
De vraag van Johan aan Peter:
Hoe denk je over de melkveehouderij in Nederland naar de toekomst toe, zit er nog voldoende
perspectief in?
Ja ik denk wel dat er nog toekomstperspectief is voor de melkveehouderij want wij zijn veerkrachtig genoeg om de problemen die zich
voordoen, te tackelen. Zie de problemen als een uitdaging en ga er
dan ook voor! Al komt er op dit moment wel erg veel tegelijk op ons
dak. Maar ook nu zullen we creatief
moeten zijn om hier doorheen te
komen.
Kun je iets over jouw bedrijf vertellen?
Wij hebben een gezinsbedrijf met
125 melkkoeien en bijbehorend
Sponsors van de NMV

2

jongvee. De koeien worden sinds 2008
door 2 robotjes gemolken. Er is 50 ha in
gebruik, slecht verkaveld. Ik zit in een
maatschap met mijn vrouw Sandra en
een dochter die op de MAS in Boxtel zit.
Er is geen vreemd personeel of zaterdaghulp aanwezig.
De koeien worden allemaal ingekruist
met Fleckvieh. Over deze flekkies ben ik
zeer tevreden omdat deze veel minder
trammelant opleveren dan de Holstein
dieren.
Wat zijn volgens jou op dit moment
de grootste problemen in de melkveehouderij?
De lage melkprijs, alhoewel die momenteel iets opleeft, is voor de langere termijn een probleem. Verder de fosfaatproblematiek en vooral de voortdurende onzekerheid die dit met zich mee-

Post per
email
Wilt u snel op de hoogte gehouden
worden van de persberichten die de
NMV uitbrengt? Of snel informatie toegezonden krijgen zoals bijvoorbeeld recente informatie over
fosfaatrechten. Heeft u afgelopen
maanden niets ontvangen van de
NMV per e-mail? Mail dan uw juiste
e-mailadres naar info@nmv.nu zodat
wij uw e-mailadres kunnen registreren. Dan blijft u op de hoogte van het
allerlaatste NMV-nieuws!

brengt wordt voor veel bedrijven een
steeds groter probleem. En dan de onzekerheid rondom de fosfaatrechten nu
die weer een jaar uitgesteld worden.
Hierdoor zullen de problemen toenemen, zeker als we de derogatie ook nog
eens gaan verliezen.
Maar ja, wat wil je met een staatssecretaris die nog nooit met zijn handen in de
grond of stront heeft gewroet. Dat is
vragen om problemen. Alles wordt
doorgeschoven tot na de verkiezingen,
zodat hij er geen gezeik mee heeft.
Waarom ben je lid van de NMV geworden?
Ik ben bij de overname van het bedrijf in
1997 lid van de NMV geworden omdat
ik het ZLTO gebeuren absoluut niet zag
zitten. En aangezien ik best eigenwijs
ben en niet als een schaap achter iedereen aan wil lopen voel ik mij bij een club
als de NMV beter thuis. Ik ben nu eenmaal niet het type dat iets doet omdat
iedereen dat zo doet. Bij mij moet het
dan weer net anders. Ik denk dat, dat bij
meerdere NMV-ers een eigenschap is.
Een goed voorbeeld hiervan is het inkruisen met fleckvieh. Het valt mij op dat
daar ontzettend veel NMV-ers mee bezig zijn. Bij de meeste LTO-ers is dit puur
vergif want die vetbulten kunnen geen
melk geven.

Waar moet de NMV zich vooral op
richten / mee bezig houden?
Inkomen daar draait ‘t om.
Dit motto is heel actueel want daar komen we momenteel niet aan toe. We
moeten nu overleven in plaats van een
inkomen creëren. Maar zolang er teveel
melk is, zal de prijs niet omhoog gaan. In
Nederland zijn wij blijkbaar toch niet in
staat om zonder regulering te werken.
Daarom zou het zeer wenselijk zijn als
we snel duidelijkheid krijgen inzake de
fosfaatrechten. Daar moet de NMV hard
op inzetten. Verder is het mestdossier
absoluut niet op orde. Het is te gek voor
woorden dat er zoveel mest afgevoerd
moet worden terwijl de wormen in de
grond omkomen van de honger.
Aan wie wil je dit estafettestokje
doorgeven en welke vraag wil je hem/
haar stellen?
Het stokje wil ik doorgeven aan Jos de
Graaff uit Hilvarenbeek
Mijn vraag aan Jos is; Wat is volgens jou
het grootste probleem dat nu speelt in
de melkveehouderij?

Agenda
9 november
NMV-regiobijeenkomst
20.00 uur in De Til te Giessenburg
21 november
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
22 t/m 24 november
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen
Gorinchem
19 december
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

NMV spreekt bij Rondetafelgesprek
Op donderdag 6 oktober vond in de
Tweede Kamer het Rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel
tot Wijziging van de Meststoffenwet
in verband met de invoering van een
stelsel van fosfaatrechten. Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond
(NMV) heeft hier een bijdrage aan
geleverd. Dit was voor de NMV een
goede gelegenheid duidelijk te maken
waarom wij tegen de invoering van
fosfaatrechten zijn.
Inbreng
Vanuit verschillende invalshoeken zoals knelgevallen, bedrijfsleven & maatschappelijke organisaties en juristen &
wetenschappers hebben vertegenwoordigers hun zienswijze ingebracht. Namens de NMV heeft bestuurslid Henny
Verhoeven gesproken. Zij is ingegaan op
de relatie tussen fosfaatrechten en nitraat. Fosfaatrechten worden ingevoerd
om de derogatie te behouden en ‘om

het water te beschermen tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen’. De NMV vindt dit vreemd,
want het één heeft niets met het ander
te maken. Het instellen van een fosfaatproductieplafond (fosfaatrechten) gaat
er niet voor zorgen dat er minder nitraat
in het water komt.

gooit staatssecretaris van Dam eigenlijk de AMvB grondgebondenheid over
boord voordat deze maatregel zijn werking heeft kunnen tonen. Deze stapeling
van wetgeving bevordert intensivering
en koeien op stal in plaats van in de wei.
Daarom stelt de NMV een aanpassing
van de AMvB voor.

Derogatie
Invoering van fosfaatrechten geeft de
Nederlandse melkveehouders geen garantie dat derogatie behouden blijft. En
als we derogatie verliezen blijven we
zitten met een duur stelsel waarmee
Nederland op achterstand wordt gezet
ten opzichte van de buurlanden. Gaan
onderhandelen over derogatie nadat
fosfaatrechten zijn ingevoerd, zoals de
staatssecretaris wil gaan doen, is volgens
de NMV de verkeerde volgorde.

Inkomen
Fosfaatrechten brengen veel ondernemers in de problemen. Bijna 30% van
de melkveehouders heeft een inkomen
onder het sociaal minimum. De generieke korting op de fosfaatrechten neemt
melkveehouders nog eens een deel van
het inkomen af. Heel veel melkveehouders worden onevenredig getroffen door
de fosfaatrechten. Wie wordt er eigenlijk
niet getroffen door deze wet?

Grondgebondenheid
Door nu fosfaatrechten in te voeren

Knelgevallenregeling
We kunnen het hier dan wel gaan hebben over een knelgevallenregeling die
men zo beperkt mogelijk wil houden
vanwege de generieke korting. Maar
heeft dit wel zin? Is het moreel verantwoord om een wet in te voeren die van
zoveel mensen een knelgeval maakt?
Fair Balance
De toelichting heeft het over ‘fair balance’, maar volgens NMV is deze fair balance ver te zoeken: een generieke korting,
beperkte knelgevallenregeling, 10% afroming ook nadat het plafond is bereikt
en afroming bij overdracht naar de partner. Het getuigt niet van aandacht voor
het ‘familiebedrijf’.
De volledige inbreng van de NMV kunt u
lezen op onze website; www.nmv.nu.

Fosfaatrechten juridisch aanvechtbaar?!
Is het voorstel tot een stelsel van fosfaatrechten een kans of een bedreiging voor de melkveehouderij? Dit
was een veelbesproken punt tijdens
de NMV barbecues. Ieder heeft zo zijn
eigen specifieke situatie en de daarbij
behorende vragen. Daarom hield de
NMV in samenwerking met de DDB
op 6 oktober jl. een middag in Nijkerk
over dit onderwerp. Verschillende advocaten gaven hun visie op de fosfaatrechten en er konden vragen worden
gesteld.
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Inleiding
De aftrap van de middag werd gegeven
door Bertus Doppenberg, die in een korte inleiding de standpunten van de NMV
over fosfaatrechten naar voren bracht.
Over het standpunt van de NMV met
betrekking tot de invoering van een stelsel van fosfaatrechten kunt u elders in de
Koebont lezen.
Na de inleiding kwamen mr. dr. J.J.J. de
Rooij en mr. M.I.J. Toonders van Linssen
Advocaten uit Tilburg en mr. P. Steehou-

wer van BoutOveres aAvocaten uit Groningen aan het woord.
Tijdpad
Joost de Rooij ging in op het tijdpad van
invoering en de inhoud van het voorstel.
Dat het gekozen tijdpad voor invoering
van de wetswijziging “ambitieus” is, kan
een understatement worden genoemd.
Er zijn in het voorstel veel zaken nog niet
of onvoldoende ingevuld. Deze zaken
zouden op een later tijdstip verder ingevuld kunnen en moeten worden. Door
nu versneld een soort van raamwerk in
te voeren dat op een later tijdstip nadere
invulling krijgt, is er het gevaar van onzorgvuldigheid. Ook blijft er zo voor velen onzekerheid over de precieze uitwerking op hun eigen bedrijfssituatie. Daar
de invoering van de kringloopwijzer als
borging in het systeem op dit moment
niet voldoende is, wordt er eerst uitgegaan van forfaitaire normen. Het gaat
dus vooral om rekenkundige zaken en
niet over werkelijke normafwijkingen.
Knelgevallenregeling
Piet Steehouwer gaf een toelichting op
de knelgevallenregeling en spiegelde
deze aan knelgevallenregelingen bij invoering van andere nieuwe wetten en
wetswijzigingen. Heel specifiek werd
het voorbeeld van inscharing van vee bij
derden als voorbeeld behandeld omdat
dat een veel voorkomend probleem is.

Kanttekeningen
Ten slotte gaf Marieke Toonders uitleg
over de kritische kanttekeningen die de
Raad van State heeft bij het fosfaatrechtenstelsel en de inmenging in eigendom
door invoering van fosfaatrechten en of
dit gerechtvaardigd kan worden.

later tijdstip niet alsnog doen.

Duidelijke conclusie van de middag was
toch wel, dat op het moment dat u als
individuele melkveehouder uw beschikking voor fosfaatrechten ontvangt, het
raadzaam is om bezwaar te maken tegen deze beschikking, ook al kloppen
de gegevens op de beschikking rekenkundig wel. Maakt u binnen de gestelde
termijn geen bezwaar, kan u dat op een

Een week na deze bijeenkomst heeft Van
Dam besloten om het fosfaatrechtenstelsel een jaar uit te stellen. We zullen u
hiervan op de hoogte houden.

den voor voldoende gespreksstof. Deze
barbecues hebben de NMV-bestuurders

goed inzicht gegeven in wat er speelt onder de leden. Kortom, ze troffen doel!

Een uitgebreid verslag van de vragen uit
de zaal en de powerpointpresentaties van
zowel Linssen advocaten als van BoutOveres advocaten zijn terug te vinden op
de websites van de NMV; www.nmv.nu.

Disclaimer
Aan bovenstaande en de weergave van
de vragen op de site kunnen geen rechten
worden ontleend.

Barbecues
troffen doel!
September was een drukke maand voor
de NMV met de barbecues overal in het
land en in Vught een symposium naar
aanleiding van de Brabants mestdialoog.
Meer dan 220 mensen kwamen naar deze
NMV-activiteiten.
Over de discussie op het symposium heeft
u in de vorige Koebont kunnen lezen. De
barbecues waren vaak gezellig. Oude verhalen en herinneringen aan melkstakingen
en demonstraties in Brussel, Luxemburg
of Den Haag werden weer opgehaald.
Maar ook de zorgen over de situatie op
de melkmarkt werden vaak gedeeld met
de aanwezige bestuurders. Ook de perikelen rond de invoering van een stelsel
van fosfaatrechten en de irritaties over de
snelle groei van sommige bedrijven zorg-
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Dijkdoorbraak in Friesland
Project “Schoon Erf, Schoon Water” van start
NMV-Friesland
heeft
in
maart
2015 het Convenant Erfafspoeling
ondertekend, samen met AJF, LTONoord en Wetterskip Fryslân, om
de hoeveelheid vuilwater die op het
oppervlaktewater wordt geloosd, met
80% te reduceren. Een ambitieuze
doelstelling en de klok tikt door
richting 2021. Dan moeten de zaken
voor de Kaderrichtlijn water wettelijk
op orde zijn.
Luis in de pels
De aftrap was op 4 oktober. Het is jammer
dat de organisatoren van die middag
niet aan de NMV hebben gevraagd op
de rode knop te drukken. Blijkbaar is de
NMV steeds weer de luis in de pels. Op
een eerder in de Koebont verschenen
artikel waarin stond dat er 15 balen
kuil van het erf spoelen door sjoemelberekeningen was de reactie: ‘Kan niet
waar zijn’. Nu lopen de handhavers
van het ”Wetterskip” tegen hun eigen
grenzen aan en verliezen veel goodwill
bij boeren.
Koepad
Om dit te doorbreken is de timing van
dit project ”Schoon Erf Schoon Water”
goed. De handhavers krijgen een nieuwe
rol als adviseur naar de boer. Maar een

ongemakkelijke overgang is het wel.
Denk bijvoorbeeld aan een kwestie als:
Welk advies bij het koepad?’ Er is veel
onbegrip bij boeren over het ambtelijk
optreden van de handhavers Wetterskip.
Blijkbaar is de norm ‘koeien op stal’, want
koeien met een luier om naar de wei is
immers een illusie. Maar wil dit project
ook maatschappelijk slagen dan moet
je zo’n discussie over het koepad niet
willen maar met praktische oplossingen
komen.
Boerengeld
Enkele jaren geleden begon de
‘discussie’ om een erfafspoelingsheffing
in te voeren. Bij een investering kon
je 25% subsidie beuren uit deze pot.
Bij de laatste ronde POP-gelden is
geprobeerd zoveel mogelijk van dit geld
voor investeringen naar het boerenerf te
krijgen. Nu blijkt dat dit een bizar regelweb is met kostbare controles achteraf.
Terwijl het toch boerengeld is dat volgens
de EU alleen naar boeren kan. Uitermate
jammer, dat er zoveel geld in overhead
gaat zitten, ondanks de bijdrage van de
provincie.
Aanmelden
De praktische website van Broos
Water kan een boer helpen overzicht
te krijgen van alle (boven)wettelijke

verplichtingen. Zo kun je voor jezelf de
afweging maken; wil je twee jaar lang
geen “handhavings”bezoek van het
waterschap, advies bij deelname aan het
project en een vergoeding van duizend
euro? Meld je dan aan voor 1 april
2017. Of je hebt je zaakjes op orde bij
een bezoek van handhaving Wetterskip
Fryslan, waarbij de heffing op termijn
nog steeds als het ”Het zwaard van
Damocles” boven het boerenerf blijft
hangen.
Landelijk wordt naar Friesland gekeken
omdat dit het eerste project is dat
van start gaat. Het is dan ook een
(dijk)doorbraak bij het waterschap
dat medewerkers gaan adviseren.
Alleen deze keer wel samen met een
medewerker van LTO-projecten in de
luwte. “Immers bij eerdere afspraken
over kader richtlijn water (KRW) was
hiervoor veel geld gereserveerd.”
In de loop van dit vergaderseizoen,
op onze ledenavond, komt hier meer
informatie over.
Denk wel aan de datum van 1 april 2017!
Pieter de Jong
NMV-Friesland

NMV op pad

Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
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3-10
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6-10
6-10
10-10
11-10
11-10
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Overleg Groep Nederlandse Veemarkten
Afspraak Rouveenkaas
Bijeenkomst over het nut en onnut van fosfaatrechten
Bijeenkomst adviescommissie toekomstvisie
melkveehouderij
Overleg Verzekering Veeziektes
Luchtkwaliteit in Regio Food Valley
NMV-bijeenkomst Fosfaatrechten juridisch
aanvechtbaar?
Rondetafelgesprek over Wijziging van de
Meststoffenwet met Vaste commissie EZ
Bijeenkomst Vee & Logistiek
Overleg structuurvisie Melkveehouderij
Informatiebijeenkomst Intensivering Toezicht
Veehouderijen
Bijeenkomst bij Min. Economische Zaken, invulling
regelgeving koetrainer

12-10
14-10
17-10
18-10
20-10
22-10
24-10
25-10
27-10
28-10

Gastspreker bij Min. Binnenlandse Zaken m.b.t.
project elektronisch publiceren
Afspraak Hochwald - Koos Elzinga en Johannes
Pieter Keestra
Afspraak met Min. Economische Zaken samen met
Platform ABC over toekomstig voedselbeleid en
GLB
Afspraak Aware - Klaas de Jong en Koen Veldman
OIM werkconferentie ‘Verander Nederland’
TTIP demonstratie Amsterdam
Bijeenkomst grote donateurs Ammoniakonderzoek
Hanekamp & Crok
Bijeenkomst werkgroep destructietarieven
Projectgroep overeenkomst Generieke Maatregelen
Afspraak Min. Economische Zaken m.b.t. Zesde
actieprogramma Nitraatrichtlijn

Manifestatie voor duurzame en eerlijke handel
Breed gedragen protest tegen TTIP
Het was een voor hedendaagse Nederlandse begrippen
ongekend grote demonstratie. Zo’n 8000 mensen waren
zaterdag 22 oktober in Amsterdam om te demonstreren
tegen de invoering van het vrijhandelsverdrag TTIP. Ook de
brede coalitie van boeren- en milieuorganisaties, waar de
NMV deel van uitmaakt, was van de partij. Maar liefst vier
trekkers van melkveehouders uit de Achterhoek reden mee
in de protestmars naar het Museumplein.
De Nederlandse regering staat op het punt allerlei foute
handelsverdragen te tekenen. TTIP, CETA en TiSA zetten onze
toekomst en democratische keuzevrijheid op het spel. Met de
aanwezigheid van melkveehouders op deze manifestatie is een
stevig statement afgegeven dat boeren zich de kaas niet van
het brood laten eten door oneerlijke concurrentie. Boeren zijn
niet bang voor handel of concurrentie, maar oneerlijke handel
die niet volgens dezelfde spelregels gaat en buitenlandse
ondernemers bevoordeelt, daar is geen behoefte aan!

Van de voorzitter...

Hand aan de ploeg
Na anderhalf jaar praten lijkt het erop
dat de invoering van fosfaatrechten
uitdraait op een fiasco. Het doel van de
Nitraatrichtlijn is een verbetering van de
kwaliteit van zowel het grond- als het
oppervlaktewater. Als daarin stappen
worden gezet is een fosfaatplafond niet
nodig en is de huidige overschrijding
te verdedigen. Helaas zijn er nog altijd
lozingen van vervuild water uit stedelijke gebieden die ervoor zorgen dat de
verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitblijft. Een project als
erfafspoeling op boerenbedrijven is hierdoor bij voorbaat kansloos. Ook omdat
een goed wetenschappelijk onderzoek
dat hieraan ten grondslag zou moeten
liggen ontbreekt en de bovengenoemde
vervuiling op het conto van de landbouw
wordt geschreven. Om toch een volgende
derogatie binnen te halen zal de veestapel in Nederland moeten worden teruggebracht. Het zou de overheid sieren als
het rapport van de onderhandelingen
van de huidige derogatie niet langer als
staatsgeheim zou worden behandeld
maar open en transparant met de sector
zou worden gedeeld. Zolang export van
mest en verbranding niet mogen worden
afgetrokken van het totale fosfaatplafond
hebben alle veehouderijsectoren een probleem. De beste oplossing die de staats-

secretaris kan bedenken is volgens ons
een noodwet die ervoor zorgt dat de we
in 2017 weer onder het totale fosfaatproductieplafond komen. Een fosfaatrechtenstelsel dat pas in 2018 ingaat, mist zijn
doel. Volgens de regels mag Van Dam de
23 miljoen steungeld uit Brussel verdubbelen. Met dit geld kan een opkoopregeling worden gestart die in combinatie met
een standstill en een stoppersregeling,
waarvoor ook in Brussel geld is te vinden, het mogelijk moet maken om onder
het fosfaatproductieplafond te komen.
Zonder fosfaatrechtenstelsel. De noodwet moet voor alle sectoren van kracht
blijven totdat duidelijk is of er weer een
nieuwe derogatie komt. In die nieuwe
derogatieregeling moet afscheid worden
genomen van het oude, generieke beleid
waarbij de gebruiksnormen steeds meer
werden ingeperkt en de bodemvruchtbaarheid steeds meer onder druk kwam
te staan. Dit heeft ervoor gezorgd dat er
minder vitale gewassen groeien die minder CO2 vastleggen en dat er krachtvoer
uit overzeese gebieden moet worden
aangevoerd. De NMV heeft bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer ingezet op bedrijfsspecifieke derogatie met
daaraan gekoppeld grondwatermetingen
uit het RIVM-meetnet en eventuele andere meetnetten. Dit zou ervoor kunnen

zorgen dat we net als in België weer
derogatie krijgen. Dit doelbeleid maakt
dat een duur en kostprijsverhogend fosfaatrechtenstelsel achterwege kan blijven.
Ook de akkerbouwsector kreeg uit Brussel te horen dat een verruiming van de
gebruiksnormen er niet inzit omdat de
verbetering van de waterkwaliteit in Nederland met het huidige beleid te weinig
vooruit gaat. Als het ministerie bereid
is de hand aan de ploeg te slaan en het
huidige generieke beleid omploegt en
doormiddel van de noodwet de inzaai
van een bedrijfsspecifieke derogatie in
Brussel bewerkstelligt, kan er weer vooruitgang worden geboekt. Met
de waterkwaliteit voor
ogen, doelbeleid en een
pas op de plaats kunnen
wij de derogatie verdienen zonder dat onze
kostprijs nog verder verslechterd. Want inkomen
daar draait ‘t om.
Voorzitter
Harm
Wiegersma
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NMVinformatie
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws
De Koebont verschijnt maandelijks.

Contactpersonen in de regio
Groningen:
Steef Pronk, De Wilp
tel. 0594-642922
Drenthe:
Johan Inberg, Koekange
tel. 0522-451125
Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest
tel. 0511-421083
Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde
tel. 036-5228630
Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
tel. 06-10634335
Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak
tel. 0575-441504
Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden
tel. 0344-662334
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Vacant
Noord-Holland Noord:
Sjaak Ruyter, Schagen
tel. 0224-297156
Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp
tel. 0294-253447
De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven
tel. 06-10648997
Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
Zuid-West:
Vacant
Maaskant, Limburg en
Zuidoost-Brabant:
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592
U kunt zich aanmelden als lid of
informatie aanvragen via de contact
personen of bij het NMV-secretariaat.
Of ga naar de website en meld u aan
via het aanmeldformulier.
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De NVM op beurzen
Bent u niet in de gelegenheid geweest om op één van de barbecues met
het NMV-bestuur te praten? Dan heeft u dit najaar een nieuwe kans op de
beurs.
Dit najaar staat de NMV nog op de volgende beurs:
		Gorinchem		

22, 23 en 24 november

Beurzen zijn voor het NMV-bestuur altijd een goede gelegenheid om leden
te ontmoeten en met hen over allerlei zaken rondom melkveehouderij te
praten. Zeker nu er zoveel speelt in de melkveehouderij; de lage melkprijs,
de wet Fosfaatrechten gaat door de Tweede Kamer en de derogatie staat
op het spel. Daarom vindt de NMV contacten met leden zo belangrijk!!
Wij ontmoeten u graag op de beurs!

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

verzekerd van levering van stroom
en gas.
Wilt u net als vele andere collegabedrijven 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.

Nieuwe leden actie
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 goed en 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 dit 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. 06 213 22 313 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
De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

