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NMV in 2016
Ook in 2016 was de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) actief op diverse fronten om de belangen van
melkveehouders te behartigen. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten en behaalde successen.
Januari
• NMV-bestuur gaat samen met EMB-collega’s op audiëntie bij Paus Franciscus in
Rome
• 
Laatste ronde NMV-fotowedstrijd met
als thema ‘Binnen hebben wij het ook
goed’
• VoedselAnders conferentie in Wageningen met workshops voor en door NMVboeren
Februari
• NMV-ledenbijeenkomsten om meer duidelijkheid over de fosfaatproblematiek
te geven.
• NMV is actief betrokken bij de herziening van het draaiboek Besmettelijke
Dierziekten door het Ministerie van
Economische Zaken en neemt deel aan
werkgroepen in het kader van de herziening van de Animal Health Law
Maart
• Delegatie van NMV-bestuur heeft tweede gesprek met het Nitraatcomité in
Brussel
• PAS op de plaats; NMV stapt voorlopig
uit het overleg met het Ministerie van
Economische Zaken om een sein af te
geven dat de PAS haalbaar en betaalbaar moet blijven. Inmiddels is NMV
weer in overleg.
• NMV op de bres om de ganzenpopulatie

in toom te houden.
• N
 MV dient zienswijze in als reactie op
de internetconsultatie Heffingenstelsel
Diergezondheidfonds
• 
NMV-inbreng in Wet Natuurbescherming

Juli
• NMV doet onderzoek naar de kwaliteit
van oppervlaktewater op vooraanstaande locaties met opzienbarende resultaten als uitkomst
• Herstelkader renteswaps wordt vastgesteld

April
• 
Ledenbijeenkomsten op zes locaties
over de invoering van het stelsel van
fosfaatrechten én de melkprijscrisis

September
• 
Mestvergissing; NMV symposium in
Noord Brabant over het belang van de
bodem met toonaangevende sprekers
Op het symposium wordt de NMVisie
op mest n.a.v. Brabants mestdialoog gepresenteerd
• Regionale barbecues op diverse plaatsen in het land; NMV-bestuur gaat in
gesprek met de leden
• NMV dient zienswijze in als reactie op
internetconsultatie Omgevingswet

Mei
• 
NMV-leden demonstreren in Amsterdam voor de invoering van het Markt
Verantwoordelijkheid Programma (MVP)
tijdens de vergadering van Europese
landbouwministers
Juni
• NMV houdt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in Gorssel
• Na de ALV viert NMV het 20-jarig bestaan met een barbecue en toespraken
van oud-voorzitters over hun bestuursperiode
• NMV ondersteunt de aanbevelingen uit
het rapport ‘Waterkwaliteit en veehouderij’ van het Mesdagfonds tijdens het
debat in de Tweede Kamer; moties zijn
aangenomen

Oktober
• Namens NMV spreekt bestuurslid Henny Verhoeven bij het Rondetafelgesprek
over fosfaatrechten in de Tweede Kamer
• NMV en DDB springen samen in de bres
voor behoud van derogatie en presenteren gezamenlijk een alternatief maatregelenpakket

NMV op Twitter

• N
 MV heeft meegewerkt aan het opstellen van een advies over de voorwaarden
waaronder een koetrainer kan worden
gebruikt
November
• NMV lanceert op de beurs in Hardenberg de volledig vernieuwde NMV-website
• Ook dit jaar staat NMV weer op beurzen
in Hardenberg en Gorinchem
• Het 10-jarig bestaan van de European
Milk Board (EMB) wordt in Nederland

gevierd met de halfjaarlijkse vergadering
en een minisymposium en feestavond
• N
 MV bijeenkomsten met Elbert Dijkgraaf
over fosfaatrechten en de toekomst van
de melkveehouderij
December
• Mede dankzij de inzet van NMV is het
wetsvoorstel kentekenplicht voor landbouwvoertuigen verworpen
• 
Met een kleine meerderheid van 63
stemmen tegen, 60 voor en 21 onthou-

dingen stemmen de NMV-leden tijdens
een extra Algemene Ledenvergadering
(ALV) op vrijdag 30 december tegen het
Fosfaatreductieplan van ZuivelNL
Daarnaast zijn veel provinciale onderwerpen vanuit de NMV aangepakt, zoals erfafspoeling, beheerplannen en fauna in
Friesland, veemarkten in Noord-Holland/
Nederland en de relatie tussen gezondheid
en veehouderijbedrijven in Noord-Brabant.
Tevens bezetten meerdere NMV-leden een
zetel in de Waterschapsbesturen.

Regiobijeenkomsten in Brabant
Vanaf 2017 wordt iedere twee maanden
een regiobijeenkomst voor NMV-leden in
Brabant gehouden in Keldonk, gemeente
Meierijstad (voorheen Veghel). Deze bijeenkomst is bedoeld om Brabantse boeren te informeren over de zaken waar het

NMV-bestuur mee bezig is. U wordt op de
hoogte gehouden van de laatste stand van
zaken omtrent regelgeving, maar ook de
inzet van NMV op verschillende dossiers.
Daarnaast hoort het bestuur ook graag
wat er bij u leeft. Met welke onderwerpen

wilt u dat NMV aan de slag gaat? En wat is
uw mening over de gang van zaken?
Wilt u ook komen? Geef u dan op via
info@nmv.nl. De bijeenkomsten worden
gehouden op de 3e woensdag van iedere
oneven maand.

Een woord vanuit het bestuur
Een dag na een chaotische ALV kijk ik terug, met een heel raar gevoel. Het gevoel
dat de ALV niet ging over waarover het had
moeten gaan. Met een abrupt einde en uiteindelijk, bij mij, meer vragen dan antwoorden. Weet ik nu waar de leden van NMV
voor staan in de fosfaatreductiekwestie? Ik
betwijfel het. Op de ALV waren veel boeren die niet alleen met het plan voor 2017
maar ook met de fosfaatrechten fors in de
problemen komen. Het zijn de mensen die
de laatste jaren een nieuwe stal hebben gebouwd. Daar zitten tragische verhalen bij
van trajecten die jarenlang vertraagd zijn
door bijv. een milieufederatie. Boeren die
al veel eerder hun stal af hadden kunnen
hebben en daarmee buiten dit plan zouden
vallen. Ik zet me mede in voor deze boeren,
want ik vind het onrechtvaardig. De Eerste
Kamer gaat binnenkort naar deze groep
kijken.

Als u even rekent ziet u dat de groei van
boeren met 1 tot 30 koeien een toename
in koeien oplevert van 106.292 koeien.
Weet u nog hoeveel koeien we moeten
reduceren via de fosfaatreductieregeling?
Juist 100.000 koeien. De oorzaak van ons
probleem ligt dus niet alleen bij ‘de cowboys’ of de grote groeiers. Het ligt bij ons
allemaal.

Maar, nadat er een uitzondering is gekomen voor grondgebonden boeren, bleef
het stil rondom de gemiddelde boer. Dat is
de boer met, volgens het CBS, 101 koeien.
Na 2 juli 2015 is 51% van de boeren gegroeid met 2 tot 12 koeien. Samen goed
voor 55.710 koeien. Van de boeren is 25%
niet gegroeid of zelfs geminderd. Deze
boeren kunnen relatief gemakkelijk onder
het reductieplan uitkomen. En 22% van de
boeren is na 2 juli 2015 gegroeid met 16 tot
23 koeien; samen goed voor 50.582 koeien.

Is het fout om te groeien? Nee, maar als je
een brief krijgt van Van Dam waarin staat
dat je niet meer mag groeien omdat de
groei dan ongedaan moet worden gemaakt,
dan had je dit wel kunnen verwachten.

2

Maar zuur is het vooral bij die boer die niet
gegroeid is en ook niet grondgebonden
is. Niemand kijkt naar hem om. De situatie
waarin we nu zitten heeft echter alles van
doen met de groei na 2 juli 2015. Er kwamen ook nog 11.000 koeien bij van bedrijven die gestart zijn met melken. De grote
groeiers zijn goed voor 35.248 koeien extra
(gerekend vanaf een gemiddelde groei van
28 koeien). En 129 melkveehouders zijn gegroeid met 70 koeien of meer.

Van de bouwers is het te begrijpen, maar de
rest van de boeren ging ook gewoon door.
Nu is het zaak de pijn eerlijk te verdelen.
Maar gebeurt dat wel? Ik denk van niet en
daar had het over moeten gaan. Niet over
degenen die het hardste roepen.

Een andere belangrijke vraag is of je vanuit
de zuivel dit soort zaken moet gaan regelen. Is dat de taak van de zuivel, moet je de
zuivel zoveel macht geven? Is het terecht
om te zeggen: ‘De zuivel dat zijn de boeren’. Voelt het voor u zo? Ik denk het niet,
als ik de woedende reacties van de Campinaboeren op de ALV zag. Ik denk niet dat
u vindt dat de coöperatie voor u als boer
staat.
Met een diepe zucht kijk ik terug op de
ALV. Hoe heeft het zover kunnen komen?
En ik zie voor de komende jaren ook geen
toekomstvisie binnen de Nederlandse politiek. Ik zie een draak van een stelsel dat
ook nog eens niet stuurt op milieudoelen.
En dus begint NMV in het nieuwe jaar met
een nieuwe toekomstvisie. En daarbij kijken
we naar het grondgebonden plan dat er
nu ligt, plan ‘Vogelaar’. Een plan met prima
uitgangspunten maar dat ook weer te veel
ondernemers hard raakt. Het is aan ons om
daarmee aan de slag te gaan en een plan
op te stellen waar we als sector mee verder
kunnen.
Daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken,
want alle dossiers die er liggen, trekken een
zware wissel op het bestuur. Dus wilt u, bij
wijze van goed voornemen, ook iets betekenen voor de sector? Meldt u aan en word
actief!
Henny Verhoeven

Vuurwerk en oliebollen;
‘nee’ tegen fosfaatreductieplan
Met een kleine meerderheid van 63 stemmen tegen, 60 voor en 21 onthoudingen hebben de NMV-leden tijdens de ALV op
vrijdag 30 december tegen het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL gestemd. Veel boeren verwachten in de knel te komen door
het plan. In felle bewoordingen uitten zij hun boosheid. De NMV-leden gaven het bestuur de boodschap mee om te zoeken
naar mogelijkheden om de pijn te verzachten en daarbij ook buiten de sector te kijken.
NMV-voorzitter Harm Wiegersma opende
de vergadering en gaf het woord aan Jeroen Elfers, bestuurslid van NZO. Elfers
presenteerde het maatregelenpakket dat
is bedoeld om de fosfaatproductie in 2017
substantieel te verminderen en zo derogatie in 2017 voor de Nederlandse melkveehouders te behouden en uitzicht te
houden op derogatie na 2018. Dit pakket
maatregelen is door NZO in samenwerking
met NMV, LTO, NAJK, Nevedi, de banken
en het Ministerie van Economische Zaken
opgesteld. Het totale pakket maatregelen
omvat fosfaatreductie via het voerspoor,
een bedrijfsbeëindigersregeling en het
Fosfaatreductieplan van ZuivelNL.
Voor de uitvoering van het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL is bestuurlijke instemming van NZO, LTO, NMV en NAJK nodig.
Gezien de ingrijpende gevolgen voor iedere melkveehouder heeft het NMV-bestuur besloten dit plan voor te leggen aan
de leden en hen te laten stemmen tijdens
een ALV. Tijdens de vergadering bleek dat
staatssecretaris van Dam met zijn brief

aan de Tweede Kamer van 30 december
het NMV-bestuur het gras voor de voeten
weggemaaid en de stemming op de ALV
feitelijk overbodig heeft gemaakt. Op basis van de Landbouwwet uit 1957 kan het
Fosfaatreductieplan van ZuivelNL worden
geborgd middels een ministeriele regeling
en in een algemeen verplichtend voorschrift worden vervat.
De oliebollen bij de koffie gingen er bij
de NMV-leden goed in, beter dan het
Fosfaatreductieplan van ZuivelNL. De
discussies tijdens de ALV waren dan ook
uitermate fel en vol emoties. Veel boeren
maken zich grote zorgen over de gevolgen van het Fosfaatreductieplan voor hun
eigen bedrijf. De aanwezige melkveehouders grepen ook de gelegenheid aan om
hun ongenoegen kenbaar te maken over
de door Friesland Campina afgekondigde
standstill.

houdt het voor de NMV niet op. De leden
gaven het NMV-bestuur de boodschap
mee om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de pijn van Fosfaatreductieplan
ZuivelNL te verzachten en om daarbij ook
buiten de melkveehouderijsector te kijken.
Het fosfaatplafond is immers ingesteld
voor de gehele veehouderijsector; NMV
heeft het sectorale fosfaatplafond voor de
melkveehouderij nooit erkend.

Met de tegenstem van de leden en de juridische uitweg van staatssecretaris van Dam

Rechtszaken PAS
Per 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De eerste rechtszaken zijn er
geweest. Eén daarvan ging over het feit dat een PAS-melding geen besluit
is waartegen iemand een zienswijze kan inbrengen. Nu lopen er nog twee
belangrijke zaken bij de Raad van State (RvS); één waarin de onder de PAS
verleende natuurbeschermingsvergunningen in Brabant worden aangevochten
en een tweede zaak waarin vergunningsvrij beweiden en bemesten in Limburg
wordt aangevochten. Er zijn nu twee volle dagen bij de Raad van State geweest
die door velen met belangstelling zijn gevolgd. De gedeputeerden hebben zich
bij laten staan door het ministerie van Economische Zaken.
Beweiden en bemesten is nu naar aanleiding van een oudere zaak bij de RvS toegestaan op basis van een landelijke vrijstelling die per 1 januari 2017 overgaat in een
provinciale vrijstelling. Het lijkt erop dat
het ministerie van Economische Zaken te
weinig heeft gedaan met de al beschikbare
informatie zoals de beweidingsgegevens
die sinds 2008 zijn opgenomen in de meitelling.
De PAS is een zogenaamd mitigerend systeem; dat betekent dat uitgifte van ruimte

en/of vergunningen al gedurende het traject in balans moet zijn met de concrete
verbeteringen van het milieu. Dit is het verschil met compenseren, dat mag achteraf.
Landbouw is volgens Europees recht geen
groot maatschappelijk belang en dat betekent dat compenseren niet is toegestaan.
NMV adviseert u zuinig te zijn op uw vergunningen met traditionele vloeren. Als u
uw traditionele vloeren (deels) vervangt
door emissiearme vloeren, kunt u zo ontwikkelruimte creëren om intern te salde-

ren. Extern salderen, d.w.z. het kopen van
naburige vergunningen, is sinds de PAS
niet meer toegestaan.
Volgens deskundigen zijn deze rechtszaken geen appeltje-eitje. De gang van zaken baart NMV zorgen. Als de PAS onderuit gaat zal dat na het fosfaatplafond het
volgende drama zijn. De bedrijven met een
melding van of onder de 0,05 mol hebben
dan een probleem. Dit komt omdat organisaties zoals MOBilisation fort he environment (MOB) bij Gedeputeerde Staten verzoeken tot handhaving kunnen indienen.
Bedrijven met een natuurbeschermingsvergunning zitten veiliger.
Bestaand gebruik is vergunningsvrij, maar
gaat heel ver terug in de tijd. Als u nog
geen
natuurbeschermingsvergunning
heeft, adviseert NMV u de situatie voor uw
bedrijf te laten beoordelen door een deskundige.
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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 Peter Vingerhoets aan de beurt. Hij
heeft het stokje gekregen van Jos de Graaff.
De vraag van Jos aan Peter: Hoe moet
het verder met NMV in Brabant nu Marius Bouwmeester overleden is? Marius
was immers de grote drijvende kracht
achter NMV in Brabant.
Dat is inderdaad een terechte vraag die ik
mezelf ook al gesteld heb. Marius was echt
een NMV-er in hart en nieren. Het is absoluut heel jammer dat hij de club zo vroegtijdig heeft moeten verlaten. De NMV-leden hier in Brabant hebben veel aan hem
te danken, maar nu moeten we verder
zonder hem. Misschien voelt iemand zich
bij het lezen van deze vraag geroepen om
hier een bepaalde invulling aan te geven.
Kun je iets over jouw bedrijf vertellen?
Samen met mijn vrouw heb ik een melkveebedrijf met ruim 200 melkkoeien. We
hebben 65 ha grond in gebruik. De melkkoeien worden allemaal geweid, het jongvee alleen in het naseizoen. Het melken
wordt met drie robots gedaan. De overige
werkzaamheden er omheen doen we zelf
met af en toe hulp van een stage-loper
van de MAS. De loonwerker wordt ingezet voor het uitrijden van de mest en het
inkuilen.

Waarom ben je lid van de NMV geworden?
Ik ben lid van de NMV geworden omdat ik
me bij de ZLTO niet zo thuis voelde. Er was
vaak verschil van inzicht over bepaalde situaties. Ik wilde toch georganiseerd zijn en
ben daarom lid van de NMV geworden. Bij
de melkveehouders staan de neuzen toch
meestal dezelfde kant op.
Wat zijn volgens jou op dit moment de
grootste problemen in de melkveehouderij?
Het grootste probleem in de melkveehouderij op dit moment is dat de agrarische
sector wordt afgerekend op de uitspoeling
van fosfaat en nitraat uit stedelijke gebieden. Alles wordt op een hoop geveegd,
terwijl uit onderzoeken van het RIVM blijkt
dat de melkveehouderij al aan de goede
kant van de streep zit. Er waarom telt alle
mest die wordt bewerkt, verwerkt en geëxporteerd niet mee? Die mest is immers
weg en heeft al veel geld gekost. Als die
mest dan ook nog eens niet wordt meegeteld dan gaat het nog een keer geld
kosten. Kortom, we krijgen nu te maken
met een fosfaatreductieplan voor iets dat

er niet meer is met alle gevolgen van dien.
De bodemvruchtbaarheid holt achteruit
en de gewassen presteren ook niet meer
optimaal waardoor de droge stof-opbrengsten te laag zijn.
Waar moet de NMV zich vooral op richten / mee bezig houden?
De NMV zou zich vooral moeten richten op bedrijfsspecifieke derogatie met
grondwater-metingen. NMV moet gaan
voor een betere bodemvruchtbaarheid en
herziening van de huidige bemestingsnormen. Op dit moment wordt er namelijk
meer onttrokken dan we mogen bemesten
en dat betekent roofbouw.
‘Inkomen, daar draait ’t om!’ blijft een heel
goed uitgangspunt.
Aan wie wil je dit estafettestokje doorgeven en welke vraag wil je hem/haar
stellen?
Ik wil het stokje doorgeven aan Wil Bleys
uit Zeeland met de volgende vraag: Hoe
kijk je tegen het nieuwe fosfaatreductieplan van NZO aan?

Afgelaste
bijeenkomst in
Hellum
Door omstandigheden kon de
geplande regionale bijeenkomst
op donderdag 15 december niet
doorgaan. Wij hebben ons best
gedaan om iedereen hierover
tijdig te informeren. Helaas is dat
niet in alle gevallen gelukt en zijn
er mensen vergeefs naar Hellum
afgereisd. Hiervoor bieden wij
onze welgemeende excuses aan.
NMV-bestuur
P.S. Geef uw e-mailadres door aan het
secretariaat zodat wij u gemakkelijker
kunnen bereiken via info@nmv.nu
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6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Op 20 december jl. heeft staatssecretaris van Dam een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het 6e Actieprogramma
Nitraatrichtlijn voor de periode van 2018 tot en met 2021. De inhoud van het 6e Actieprogramma is van groot belang voor
het verkrijgen van derogatie voor deze periode. Het hoofddoel is om de nitraatbelasting van het grondwater afkomstig
uit de landbouw te verminderen en eutrofiering van het oppervlaktewater, voor zover veroorzaakt door stikstof en fosfaat
afkomstig uit de landbouw, te bestrijden. Leidend hierbij zijn de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.
Betrokkenheid
De staatssecretaris vindt dat belangenorganisaties voldoende betrokken moeten
zijn bij het proces. Ook NMV heeft voorstellen mogen indienen voor het actieprogramma. Naast belangenorganisaties uit
de landbouw zijn er ook milieuorganisaties, drinkwaterzuivering en waterschappen bij betrokken.
Waterkwaliteit
Van Dam merkt op dat de waterkwaliteit
nog niet overal naar wens is. Wat betreft
het grondwater spelen er vooral nog problemen in het lössgebied en in het zuidelijke zandgebied. Daarnaast zijn er ook
elders zandgebieden waar de norm niet
wordt gehaald. Van Dam maakt zich ook
zorgen over de afvlakking van de vermindering van nitraat in het grondwater. Hij
merkt op dat problemen zich vooral voordoen onder bouwland. Bedrijven met veel
gewassen die jaarrond de bodem bedek-

ken (zoals gras) laten in het algemeen de
laagste nitraatwaarden in het grondwater
zien. Iets meer dan de helft van alle stikstof- en fosfaataanvoer naar regionale wateren is afkomstig van landbouwgronden
(resp. 54 % en 56 %). Er ligt daarom een
grote opgave bij de landbouw om de uiten afspoeling te verminderen.
Maatregelen
Van Dam wil de fosfaatgebruiksnormen
gaan actualiseren, zowel voor wat betreft
methoden van bodemanalyses als de stijgende gewasopbrengsten. Hij heeft ook
bedrijfsspecifieke monitoring die NMV
heeft ingebracht, overwogen, maar voorziet dat meer resultaat te halen valt met
maatregelen gekoppeld aan bepaalde
teelten. Hij zet de middelen die nodig
zouden zijn voor bedrijfsspecifieke monitoring liever in om nitraatuitspoeling naar
het oppervlaktewater te verminderen.
Wat betreft monitoring wil hij eerst inzet-

ten op regionale monitoring in plaats van
bedrijfsspecifieke. Van Dam wil ook het
gebruik van bodemverbeteraars, vanggewassen en groenbemesters bevorderen.
Bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid
vindt hij van groot belang.
Geen fosfaatplafond
Omdat via het stelsel van verplichte mestverwerking het fosfaatoverschot naar het
buitenland verdwijnt, wil Van Dam zich
inzetten voor het laten vervallen van het
fosfaatproductieplafond als voorwaarde in
de toekomstige derogatiebeschikking.
Hoe de maatregelen precies gaan uitpakken is nog afwachten maar de staatssecretaris heeft met deze brief alvast een kader
geschetst voor het 6e Actieprogramma.
Met dit programma moet een nieuwe derogatie kunnen worden binnen gehaald.
Dit betekent dat de stem van het Nitraatcomité van groot belang is.

Kenteken landbouwvoertuigen van de baan
Mede dankzij de inzet van NMV is het wetsvoorstel
kentekenplicht voor landbouwvoertuigen verworpen.
Melkveehouders zullen dankzij deze verwerping van het
wetsvoorstel niet onnodig belast worden met extra kosten
en arbeid voor het aanschaffen en bevestigen van de
kentekenplaten op de vele werktuigen. Ook zijn hiermee
boetes voor vervuilde kentekenplaten voorkomen.
Met de komst van een kenteken werd de mogelijkheid gecreëerd
om motorrijtuigenbelasting te gaan heffen. Het is de overtuiging
van NMV dat de overheid dat op termijn zal gaan doen. Voorlopig is dat hiermee ook van de baan. Zeer terecht want tractoren
van melkveehouders verkeren meer op het land en het erf dan
op de weg.
Wij als NMV zijn blij dat onze inzet heeft geleid tot dit resultaat.

NMV-ledenberichten in spambox
NMV stuurt met enige regelmaat per e-mail berichten aan de leden. Deze berichten worden naar een groot aantal e-mailadressen
tegelijk gestuurd. Daarom is het mogelijk, afhankelijk van de instellingen van uw computer, dat deze ledenberichten voor spam
worden aangezien en bij u in de spambox belanden in plaats van in uw IN-box. Wij adviseren u daarom regelmatig uw spambox
te controleren op NMV-ledenberichten.
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Update Herstelkader rentederivaten
Vele renteswap gedupeerden ontvingen afgelopen jaar een brief van hun bank over het Herstelkader rentederivaten. Hoe zat
het ook alweer? Minister Dijsselbloem heeft in het voorjaar van 2016 drie deskundigen aangesteld om een algehele oplossing
te bedenken voor de vele klachten van MKB’ers over hun renteswaps. Deze oplossing is vastgelegd in een uitgebreid technisch
rapport, te weten het Herstelkader dat op 5 juli 2016 is gepubliceerd. Na enige tegenstribbeling hebben uiteindelijk alle banken
dit Herstelkader geaccepteerd.
Na de vaststelling van het Herstelkader
konden de banken helaas niet gelijk aan
de slag. Er is eerst een zogenaamde “Pilotfase” ingegaan. Diverse partijen hebben in
de periode juli – december vragen gesteld
en gediscussieerd over de inhoud van
het Herstelkader. Ook de Stichting Meldpunt Klachten Banken en de Nederlandse
Melkveehouders Vakbond (“NMV”), mede
vertegenwoordigd door de heer H. Wiegersma en haar adviseur in deze, advocate
mr. M.H. Adema, waren hierbij betrokken.
Op 19 december 2016 is het Herstelkader
definitief vastgesteld.
Wat zijn de gevolgen van het definitieve
Herstelkader?
Met het definitieve Herstelkader is er op
vele punten alsnog een verduidelijking gegeven. Dit ook om de uitvoering zo soepel
mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste uitgangspunten van het Herstelkader
zijn ongewijzigd gebleven. Nu het Herstelkader “definitief” is kunnen de banken
eindelijk aan de slag gaan met de uitvoering ervan. Er wordt naar gestreefd dat alle
klanten in 2017 een voorstel ontvangen.
Wat houdt het Herstelkader ook alweer
in?
Het Herstelkader geldt voor de meeste
MKB’ers (uitzondering voor degenen die
als professioneel of deskundig worden
aangemerkt). Het Herstelkader houdt, kort
gezegd, in dat banken het swapdossier

gaan toetsen aan de hand van een viertal
stappen.
Stap 1. Exotische swap
In deze stap worden exotische varianten
van rentederivaten hersteld naar een “normale” variant. Een mogelijke compensatie
als gevolg hiervan wordt uitbetaald.
Stap 2. Technisch herstel
Rentederivaten met technische gebreken
(bijv. swap die niet aansluit bij onderliggende lening) wordt aangepast. In het
Herstelkader is aangegeven hoe deze aanpassing plaatsvindt en welke compensatie
hieruit volgt.
Stap 3. Coulancevergoeding
In stap 3 is bepaald dat de bank een coulancevergoeding zal betalen bestaande uit
20% van alle netto betaalde bedragen uit
hoofde van de renteswap en van de nog te
betalen bedragen (afkoopsom). Een compensatie uit deze stap bedraagt maximaal
EUR. 100.000. Een uitzondering geldt als
een bepaalde mate van de financiering
(aantoonbaar en onderbouwd) moest
worden afgedekt.
Stap 4. Opslagverhoging
In de laatste stap worden opslagverhogingen voor geswapte leningen teruggedraaid, voor zover dit aan de orde is.
Dubbeltellingen worden in het Herstelkader gecorrigeerd.
In het Herstelkader is een kostenvergoedingsregeling opgenomen voor degenen
die vóór 1 maart 2016 een advocaat hebben ingeschakeld. Dit geldt voor kosten

tot EUR. 10.000 excl. btw die gemaakt zijn
voor 19 december 2016.
Moet ik mij aanmelden?
Indien u (gedurende enige periode) tussen
1 april 2011 en 1 april 2014 een renteswap
had lopen dan wordt uw swapdossier actief door de banken in het Herstelkader
betrokken. U hoeft dan geen actie te ondernemen. Let op, heeft u een renteswap
voortijdig, vóór 1 april 2011, beëindigd
dan moet u zich wel bij de bank melden
om voor het Herstelkader in aanmerking
te komen.
In 2017 mogelijk een voorstel en dan?
Zodra de bank u een voorstel doet dan
wordt ook een termijn gegeven voor acceptatie hiervan onder de voorwaarde
van finale kwijting. Bij acceptatie kunt u
op geen enkele manier nog (gerechtelijke)
stappen tegen de bank over de renteswap
nemen. U wordt aangeraden om vooruitlopend hierop uw huiswerk alvast te doen.
Elk dossier heeft namelijk verschillende (juridische) aspecten die een rol kunnen spelen bij de uitkomst van het Herstelkader.

NMV op pad
Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
1-12
1-12
1/2-12
12-12
12-12
12-12
13-12
13-12
14-12
14-12
14-12
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Bijeenkomst Food valley
Bijeenkomst TTIP coalitie
Fosfaatdebat Tweede Kamer
Bestuurlijk overleg Den Haag in kader
principeakkoord
Spoedoverleg LB in kader principeakkoord
Vruchtbare voedselbodem van de toekomst
Vakbondenoverleg
NMV-regiobijeenkomst De Meern met Elbert
Dijkgraaf (SGP)
Convenant Weidegang
Melkprijzen-overleg met ministerie en
milieudefensie
Persconferentie inzake fosfaatreductieplan

15-12
15-12
15-12
15-12
16-12
16-12
20-12
21-12
22-12
30-12

Specialistenbijeenkomst aanvullende
bronmaatregelen ammoniakemissiereductie bij
Ministerie EZ
Afscheid Jan Maarten Vrij, NZO
Ingelaste bijeenkomst ZuivelNL in kader
principeakkoord
Algemene Ledenvergadering ZuivelNL
Voortgangsbijeenkomst van Convenant Weidegang
Informatiebijeenkomst St. Veemarkt Purmerend
Afscheid Piet Boer Friesland Campina
Jaarvergadering regio N-Holland
Bijeenkomst met LTO in kader fosfaatreductieplan
Extra Algemene Ledenvergadering NMV

Vragen of informatiebijeenkomst?
Voor algemene vragen over het Herstelkader kunt u contact opnemen met de
Stichting Meldpunt Klachten Banken (mail:

info@stichtingmeldpuntdb.nl). Specifieke
vragen kunt u ook mailen naar mr. Adema
(mail: marianne@adema-advocatuur.nl).
Heeft u interesse in een informatiebijeen-

komst? Laat dit dan weten via info@stichtingmeldpuntdb.nl

Jaarvergadering Noord Holland
Op woensdag 21 december jl. vond in Spanbroek de jaarlijkse ledenvergadering
van de NMV-regio Noord-Holland plaats. Zo’n 60 NMV-leden waren aanwezig.
Bestuurswijziging
Bestuurslid en penningmeester Jaap Konijn heeft zijn functie neergelegd en het
regiobestuur verlaten. Ard Ruijter is de
nieuwe penningmeester. Het bestuur is
nog op zoek naar een bestuurlijke vervanger voor Jaap. Kandidaten kunnen zich
melden.
Ontwikkelingen HHNK
Elly Koning, NMV-lid en fractievoorzitter
Waterschapspartij Boer Burgers Waterbelang (BBW), ging in op actuele zaken binnen het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK). Sinds enkele
jaren staat er een nieuw kantoor in Heerhugowaard. Dit begint nu zijn revenuen
te leveren. Er wordt efficiënter gewerkt,

Van de voorzitter...

Terugblik

Het afgelopen jaar heeft ons als melkveehouders de onderkant van de markt laten
zien. Velen van u zullen zich vast hebben
afgevraagd ‘Waar zijn we met zijn allen mee
bezig’. Het ‘melkprijs-dal’ was lang en diep,
de weg naar boven smal. Als we terug kijken naar het begin van de jaren ‘80 van de
vorige eeuw zien we dat we toen ongeveer
hetzelfde beleefden. Ook toen hadden we
te maken met veel onrust en onzekerheid
in de markt. De melkquotering werd met
veel scepsis door de sector ontvangen. Dat
de melkquotering achteraf goed heeft uitgepakt voor de sector en dat het de nodige
rust in de markt heeft gebracht, zal door
velen van u worden beaamd.
Ministerie van Landbouw
Toch zal niet alleen de slechte melkprijs in
2016 geschiedenis schrijven. Ook het totale
fosfaatplafond en de daaraan gekoppelde
derogatie bracht veel beroering in 2016.
Een falende staatssecretaris die na anderhalf jaar praten de regie finaal kwijt was. En
dan was er ook nog het sectorakkoord om
de derogatie voor 2017 veilig te stellen en
uitzicht te behouden op een nieuwe dero-

waardoor minder personeel nodig is en de
kosten laag kunnen worden gehouden. De
heffingen/waterschapbelastingen worden
in 2017 dan ook niet verhoogd. Boeren
die overlast ondervinden van bermen die
te laat worden gemaaid, mogen dit voortaan, in overleg met de rayonbeheerder,
zelf doen. Elly wees er wel op dat hierbij
de veiligheid voor de weggebruiker goed
in acht moet worden genomen. En boeren
moeten zorgen dat ze bij het maaien goed
zichtbaar zijn.

te optimistisch ingeschat. Hij staat zeer
kritisch tegenover de financiële vergoedingen die de overheid ter beschikking
stelt als melkveehouders besluiten koeien
naar het slachthuis te brengen. Ook gaf
Harm Wiegersma een toelichting op de
stoppersregeling voor boeren die stoppen
met hun bedrijf. Het valt nog te bezien of
boeren het interessant vinden hierin te
stappen. De reacties uit de zaal waren zeer
kritisch. Boeren verkeren in onzekerheid
en willen snel duidelijkheid over de regels
die op hen af gaan komen.

Fosfaatreductieplan
Na de pauze ging Harm Wiegersma, NMVvoorzitter, nader in op het fosfaatreductieplan. Volgens Harm Wiegersma is de voorgenomen reductie van de veestapel veel
gatie vanaf 2018. Dit alles geeft aan dat we
weer terug moeten naar een ministerie van
Landbouw. Hopelijk kan dit na de verkiezingen van maart 2017 worden gerealiseerd.

Dat moet dan wel een duurzamer huis zijn,
dat voldoet aan het hoogste energie-label
en ook recht doet aan onze kostprijs die
één van de hoogste is in Europa.

Sectorakkoord
Toch zal het sectorakkoord een minder
goede uitwerking op de melkprijs hebben.
Dit akkoord is sectoraal en nationaal, waar
de quotering Europees geregeld was. Het
enige positieve effect op de melkmarkt zal
zijn dat de melkdruk bij de verwerkers iets
zal afnemen. Er hoeft minder melk voor
dumpprijzen naar de spotmarkt.

Verkiezingen 2017
Wij als NMV hopen dan ook dat 2017 een
beter jaar zal worden voor de melkveehouderij dan 2016. `Helaas is dit nog lang niet
zeker. Op 15 maart 2017 kunt u uw keuze
maken bij de Tweede Kamerverkiezingen.
En net als bij de Algemene Ledenvergadering die wij op de valreep in 2016 hebben
georganiseerd, is de uitkomst daarvan niet
te voorspellen. De uitslag van de ALV doet
wel recht aan de stemming
zoals die op dit moment
onder de NMV-leden
heerst. Over één ding zijn
alle NMV-ers het altijd
roerend eens ‘Inkomen
daar draait ’t om!’. Ik wens
u allen een gezond
en voorspoedig
2017.

Bouwkundige gebreken
Het sectorakkoord moet dan ook worden
gezien als een noodwoning die wordt gesloopt zodra het ‘fosfaathuis’ door het kabinet wordt opgeleverd. Volgens de planning wordt dat januari 2018. Maar de bouw
verloopt erg amateuristisch en over de fundering hebben wij grote twijfels. Om over
een schone grond-verklaring maar te zwijgen. Gelukkig moet de Eerste Kamer nog
een bouwinspectie uitvoeren en misschien
kunnen zij nog wat bouwkundige gebreken
verhelpen. Anders kan er wel meteen een
nieuwe bouwopdracht worden gegeven
aan het bouwkundig bureau van het ministerie, hopelijk het ministerie van Landbouw.

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
n Groningen:
Steef Pronk, De Wilp
tel. 0594-642922
n Drenthe:
Johan Inberg, Koekange
tel. 0522-451125
n Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest
tel. 0511-421083
n Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde
tel. 036-5228630
n Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
tel. 06-10634335
n Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak
tel. 0575-441504
n Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden
tel. 0344-662334
n Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Vacant
n Noord-Holland Noord:
Sjaak Ruyter, Schagen
tel. 0224-297156
n Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp
tel. 0294-253447
n De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven
tel. 06-10648997
n Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
n Zuid-West:
Vacant
n 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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Speerpunten voor NMV in 2017
‘Inkomen daar draait ’t om!’ blijft ook in 2017 de kern van onze inzet
Het NMV-bestuur gaat zich in 2017 onder andere inzetten voor/om:
• De knelgevallen als gevolg van de fosfaatwetgeving onder de aandacht te brengen van de leden van de Eerste Kamer
• Een grondgebonden toekomstvisie te maken als alternatief voor het stelsel van
fosfaatrechten
• De melkprijsontwikkeling. NMV komt op voor een eerlijke melkprijs en blijft het
Melk Verantwoordelijkheidsplan (MVP) onder de aandacht brengen
• Haalbare, betaalbare diergezondheidsprogramma’s
• Als medefinancier de resultaten van het ammoniakonderzoek dat nu bijna is
afgerond, uit te dragen
• Minder bureaucratie en administratieve lasten te realiseren en zo de kosten laag
te houden
• Uniforme normering voor mest en oppervlaktewater
• Melkkwaliteit te borgen aan cijfers die een doel hebben
• Behoud van de kentekenvrije status van landbouwvoertuigen
• Realisatie van bedrijfsspecifieke derogatie in plaats van het huidige generieke beleid

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 collega-bedrijven profiteren van
scherpe energietarieven?
Neem dan contact op met het
Sales team van MAINEnergie. U
kunt ons telefonisch bereiken op
088 - 08 09 000 of per e-mail via
sales@mainenergie.nl.

Agenda
16 januari
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
20 februari
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Eind februari
Regiobijeenkomst Oost
Nederland

Melkveehouder gezocht voor
versterking van Landelijk Bestuur!
Ben je melkveehouder en wil je meer betrokken zijn bij de besluitvorming over onderwerpen die jou raken? Kom dan het Landelijk Bestuur versterken!
NMV hecht grote waarde aan de mening van melkveehouders. Het Landelijk Bestuur
komt eens per maand bij elkaar. In het Landelijk Bestuur kun je direct invloed uitoefenen
op de besluitvorming van NMV.

Wij zijn dus op zoek naar jou!

