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Jaarverslag NMV 2011 

 
Het jaar 2011 is voor de NMV een jaar geweest van zaken doorzetten. In de politiek wordt de NMV 

steeds serieuzer genomen en het bestuur wordt dan ook steeds meer uitgenodigd om mee te 

praten over onderwerpen aangaande de melkveehouderij.  

Diverse onderwerpen bleven actueel binnen de NMV. 

 

Zuivel  

Op 18 januari organiseerde de NMV in Montfoort het congres ‘Zuivelbeleid met toekomst’ over de 

gevolgen van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het was een geslaagd congres 

met ruim honderd belangstellende melkveehouders, beleidsmakers en andere bij de melkveehouderij 

betrokkenen. Op de bijeenkomst sprak onder meer ir. Roald Lapperre. Hij ging als directeur van de 

programmadirectie GLB op het ministerie van EL&I en bezig met het formuleren en uitwerken van de 

lange termijn visie GLB, in op het Europees Zuivelbeleid. Martin Haab, voorzitter van de Zwitserse 

melkveehoudersvakbond Big-M, stond stil bij de ervaringen in Zwitserland nadat daar de melkquotering 

werd afgeschaft. Hiervoor in de plaats kwam een systeem waarin producentenorganisaties onderhandelen 

over afzetcontracten met afspraken over hoeveelheden en prijs. NMV-voorzitter Hans Geurts belichtte de 

voorstellen van EU-landbouwcommissaris Ciolos.  

 

De NMV is positief over de doelstellingen van de EU-Commissie betreffende het zuivelbeleid. 

Eurocommissaris Ciolos heeft als belangrijkste doel stabilisatie van de markten en een verbetering van de 

positie van de primaire producenten, de melkveehouders. De NMV is wel zeer kritisch over de manier 

waarop de EU-Commissie die doelstellingen denkt te bereiken. 

  

2011 was een spannend jaar voor De faire melk. Er waren gesprekken met verschillende supermarkten 

om het concept op te nemen. Op 7 november 2011 werd De faire melk geïntroduceerd, bijna 2 jaar nadat 

oud-voorzitter Peter ten Hoeve was gevraagd om de mogelijkheden van de introductie van De faire melk 

in Nederland te onderzoeken.  

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 17 november hebben de leden van de NMV zich 

uitgesproken voor de oprichting van De faire melk BV. De faire melk BV is een rechtspersoon onder de 

NMV, die alle De faire melk-activiteiten in Nederland coördineert. Er is voor een besloten vennootschap 

gekozen omdat dit de inspraak van de leden optimaal waarborgt en bovendien de risico’s beperkt. Eind 

november kwamen de eerste pakken De faire melk chocolademelk op de markt met de bedoeling dit in 

2012 verder uit te bouwen. 

 

Mest  
De NMV maakte zich sterk voor een vrijstelling binnen de nieuwe Mestwet voor boeren die hun 

mestoverschot binnen een straal van 30 km direct kunnen afzetten. Dit zal veel administratieve 

rompslomp, extra kosten en onnodig gesleep met mest voorkomen. Bovendien kan veelal gebruik worden 

gemaakt van structuren die al bestaan en goed functioneren, maar de staatssecretaris houdt vooralsnog 

vast aan zijn plannen. De Kamer nam hierover zelfs een motie aan, die dankzij de intensieve lobby van de 

NMV werd ingediend. Vanwege de weigering van Bleker om aan de wens van de Kamer gehoor te geven, 

stuurde de NMV de staatssecretaris op 21 december een brief, om de argumenten vóór vrijstelling 

nogmaals uiteen te zetten. 

 

Natura 2000 
Om politici en beleidsmakers te confronteren met de gevolgen van het Natura 2000-beleid organiseerde 

de NMV twee werkbezoeken bij de familie Geboers in Liessel. Het bedrijf heeft een stikstofdepositie van 

600 mol/ha, terwijl de provincie Brabant voor De Peel een Kritische Depositie Waarde (KDW) heeft 

vastgesteld van 400 mol. De NMV stelde deze KDW sterk ter discussie. De deskundigen die deze 

vastgesteld hebben, hebben destijds ook aangegeven dat deze cijfers een dermate groot 
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afwijkingspercentage kunnen hebben dat ze niet voor het beleid bruikbaar zijn. En daar wordt dus de 

toekomst van vele bedrijven aan vastgeknoopt. 

 

Voor melkveehouders die met hun bedrijf tegen een natuurbeschermingsgebied aan liggen wordt het 

ondernemen onmogelijk gemaakt. Doordat onduidelijk is of men het bedrijf moet verplaatsen of mag 

blijven onder bepaalde voorwaarden, stellen deze ondernemers investeringen in hun bedrijf uit. Dit komt 

de bedrijfsvoering en het rendement van het bedrijf zeker niet ten goede. Om aan deze ontwikkeling een 

eind te maken moest staatssecretaris Bleker duidelijkheid verschaffen over zijn plannen ten aanzien van 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

 

NMV-bestuurders werden uitgenodigd door het ministerie van VROM om zaken rond het (toekomstig) 

ammoniakbeleid te bespreken. Omdat er voldaan moet worden aan de NEC-richtlijn wordt argumentatie 

over de onschadelijkheid van ammoniak terzijde geschoven en is er een “uitstootplafond” ingesteld. 

Daarom heeft de NMV ingezet op een zo breed mogelijk assortiment aan stalsystemen met daarin ook 

mogelijkheden voor systemen die nog niet officieel zijn toegestaan. Door deze inzet zijn er inmiddels zo’n 

tien stalsystemen goedgekeurd. 

Wel betreurt de NMV het dat de emissiebeperking tot op heden uitsluitend in “beton” gezocht wordt.  

Via voeding en beweiding kan er meer emissie worden voorkomen. Dit is echter niet of moeilijk 

controleerbaar. De keuze die de overheid maakt, heeft tot gevolg dat er flink geïnvesteerd moet worden 

om een bepaalde mate van emissiereductie te bereiken.  

 

Diergezondheid 
De NMV maakte kenbaar dat zij sceptisch is over het plan van aanpak van de zuivelondernemingen om 

het salmonellaprobleem beheersbaar te maken. De verantwoordelijkheid wordt te veel bij de 

melkveehouder neergelegd, zonder dat de feitelijke oorzaak van het probleem en de verspreiding ervan 

voldoende duidelijk is. De NMV uitte in een brief aan de Nederlandse Zuivel Organisatie en een daarop 

volgend gesprek haar twijfel over het gevolgde plan van aanpak en er werden kritische vragen gesteld 

over de te verwachte resultaten van het gevoerde beleid, de salmonella-aanpak in de omringende landen 

en de relatie tussen externe bronnen en de overdracht en besmetting van salmonella. Vooral de verplichte 

ruimingen gaan de NMV te ver.  

Vanwege de onduidelijkheid van de besmettingsbron zouden melkveehouders gedwongen kunnen 

worden om ieder jaar koeien te ruimen, zonder dat er zicht is op het daadwerkelijk vrij worden van 

salmonella. Hier is de NMV op tegen. Ook vindt de NMV er dat meer onderzoek gedaan moet worden 

naar besmettingsmogelijkheden en vooral naar de rol die ganzen daar al dan niet in spelen. Een 

onderzoeksvoorstel hiertoe is ingediend bij het Productschap Zuivel. 

  

Het ministerie van EL&I liet de NMV weten dat zij het met ons eens is dat de bestrijding van BSE in de 

Europese Unie succesvol verloopt. Op aandringen van o.a. Nederland heeft de Europese Commissie 

voorgesteld om de testleeftijd te verhogen tot 72 maanden. Staatssecretaris Bleker liet in een brief aan de 

NMV weten dat hij verwacht dat deze aangepaste testleeftijd vanaf 1 juli 2011 in de praktijk kan worden 

gebracht. Bovenstaand besluit levert melkveehouders een lastenverlichting op, aangezien zij zelf de 

kosten voor de BSE-test aan de slachterijen moeten betalen.  

 

Overige onderwerpen 
Perceelsregistratie 

Ook in 2011 zijn er weer de nodige perikelen omtrent de perceelsregistratie voorgekomen. De NMV heeft 

diverse gesprekken met Dienst Regelingen te Assen gevoerd om de perceelsregistratie en de bezwaar- 

en beroepsprocedure hieromtrent aan de kaak te stellen.  

 

Overname Alpuro door VanDrie in Duitsland 

Het Bundeskartellamt, de Duitse mededingingsautoriteit, ging akkoord met de overname van de Alpuro-

activiteiten door de VanDrie Group op voorwaarde dat de VanDrie Group haar activiteiten in de Duitse 

kalverhouderij beëindigt. Deze rechtszaak loopt nog steeds en de NMV wacht met belangstelling het 

besluit van de Rechtbank af. 



3 

 

NMV bij rondetafelgesprek over toekomstig GLB  

Begin februari vond in het Tweede Kamergebouw een rondetafelgesprek plaats over het toekomstig GLB. 

De komende anderhalf jaar wordt vastgesteld hoe het GLB er na 2013 uit zal gaan zien. De Tweede 

Kamerleden voor landbouw wilden voor het bepalen van hun standpunten meer informatie krijgen van 

deskundigen en direct betrokkenen. Ook de NMV was uitgenodigd. 

De NMV benadrukte vooral de noodzaak van regulering om de prijsinstabiliteit in de wereld te voorkomen. 

Het beleid moet erop gericht zijn de opbrengstprijzen binnen een bepaalde bandbreedte te sturen. Doelen 

als een redelijk inkomen voor de boer en stabiele prijzen voor alle partijen kunnen alleen worden bereikt 

als door middel van regulering het aanbod wordt aangepast aan de vraag.  

Uit de vragen van de Kamerleden blijkt dat de NMV-lobby effect heeft. De NMV zal de Kamerleden 

hierover blijven informeren.  

 

EMB-activiteiten 

De EMB had diverse activiteiten, zoals een conferentie van 22-24 februari in Dublin waar 

melkproducentenvertegenwoordigers uit 14 Europese landen het eens werden over het feit dat het 

“’melkpakket" van de EU-Commissie moet worden herschreven om de toekomst van de melkproductie in 

Europa veilig te stellen. De BDM hield op 31 maart in Jena een grote demonstratie bij de Duitse Agrar 

ministers om het belang van een flexibele marktregulering onder de aandacht brengen. Het DB van de 

NMV was bij de demonstratie aanwezig. En met 14 Faironika’s van de EMB-leden kwamen de 

afgevaardigde melkveehouders op 4 mei naar Brussel om uit te leggen waarom het nodig is om 

melkveehouders toe te staan om zich te bundelen in onafhankelijke producentenorganisaties en om een 

monitoringsinstantie op te zetten.  

 

Geslaagde NMV-bijeenkomst over de MKZ-uitbraak ... tien jaar na dato 

Marius Bouwmeester zette tijdens de bijeenkomst op 21 maart uiteen wat de NMV op het gebied van MKZ 

zowel voor, tijdens als na de uitbraak heeft ondernomen. Al in 1997 bijvoorbeeld waarschuwde de NMV in 

een brief aan het ministerie voor de enorme risico’s van het non-vaccinatiebeleid. Uit zijn verhaal bleek 

duidelijk dat het veranderen van het MKZ-handboek een taaie kwestie was en is, waarvoor nog veel 

inspanningen verricht moeten worden. Bouwmeester bedankte oud-NMV-bestuurder Joke Visser-

Veldhuisen met een bloemetje voor haar grote inzet in voorjaar 2001. 

 

Vier NMV-regio’s samen in nieuwe NMV-regio Zuid-West 

De NMV-regio’s West-Brabant, Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden, Langstraat e.o., De Kempen en 

Midden-Brabant gingen samen in één regio Zuid-West. Dit samengaan zorgt ervoor dat de 

belangenbehartiging van de leden in dit gebied meer draagvlak krijgt. Inmiddels is er één nieuw sterk 

bestuur gevormd waarin vanuit elke regio minimaal één vertegenwoordiger zitting heeft.  

 

NMV gestopt met Meldpunt I&R 

De NMV is gestopt met het Meldpunt I&R. Na 5 jaar dit meldpunt beheerd te hebben, is Chiel Markus 

hiermee gestopt. Dankzij het Meldpunt I&R van de NMV konden de problemen worden gebundeld en 

werd de politiek hiermee geconfronteerd. Mede door de aandacht van de media en door de lobby van de 

NMV bij de Europese Commissie, is het de NMV gelukt om de I&R-regelgeving bij Europese en de 

landelijke politiek aangepast te krijgen. Gezonde runderen zonder oormerken worden sindsdien niet 

langer direct afgemaakt.  

 

Verbod op koudmerken voorlopig van de baan 

Eind april werd bekend dat staatssecretaris Bleker heeft besloten het koudmerken voorlopig te blijven 

toestaan. Aanvankelijk zou dit koudmerken per 1 juli worden verboden. Vanwege het ontbreken van een 

goed alternatief heeft Bleker aan de Tweede Kamer toegezegd dat dit verbod zal worden uitgesteld. De 

NMV heeft zich in het verleden ook met succes verzet tegen afschaffing van het koudmerken en is blij dat 

de gezamenlijke inzet met LTO voor het behoud van koudmerken dit positieve resultaat heeft opgeleverd.  

 

NMV promoot Nederlandse melk en melkveehouderij op Wereldmelkdag 
“Met melk meer mans” en “Zonder Nederlandse melkveehouderij geen duurzaam platteland”. Dat waren 

de boodschappen die de Nederlandse melkveehouderij op Wereldmelkdag de consument en de politici 
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voorhielden. Op initiatief van het FAO wordt sinds 2001 wereldwijd op 1 juni Wereldmelkdag 

georganiseerd. Op deze dag worden alle aspecten van melk onder de aandacht gebracht en wordt er 

stilgestaan bij de onmisbare rol van melk in de ontwikkeling van een mensenleven.  

 

Antibiotica convenant ondertekend 

Na uitgebreide discussie in het Landelijk Bestuur heeft de NMV besloten het antibiotica convenant alsnog 

te ondertekenen. Dit is gedaan om bij de verdere uitwerking ervan betrokken te worden en er voor te 

zorgen dat er een goed en praktisch werkbaar programma wordt ontwikkeld.  

Het antibiotica convenant heeft een reductie van de resistentie tegen antibiotica tot doel. Om dat te 

bereiken zijn per sector plannen gemaakt. Het eerste doel is het gebruik inzichtelijk te maken. Tevens 

richten de plannen zich op selectief en restrictief gebruik. De NMV heeft met de ondertekening inspraak bij 

het tot stand komen van een masterplan dat moet leiden tot vermindering van antibioticagebruik in de 

veehouderij. Marius Bouwmeester zal de NMV in de stuurgroep ABRES vertegenwoordigen.  

 

NMV-bijeenkomst Noord-Holland over wildschade 

Op 11 oktober organiseerde NMV-regio Noord-Holland Noord een bijeenkomst over wildschade. Jaarlijks 

neemt het aantal ganzen, smienten, zwanen en eenden op de weilanden toe. De toenemende overlast en 

schade voor melkveebedrijven zorgt voor ergernis en extra werk.  

De bijeenkomst werd goed bezocht, ook waren veel jagers aanwezig. 

 

Ganzenproblematiek: politiek onderkent het probleem, oplossing blijft achter 

Op 22 december was er een Tweede Kamerdebat met de staatssecretarissen Bleker en Atsma over de 

ganzenproblematiek. Eindelijk wordt erkend dat de ganzenpopulatie te groot wordt en dat er daardoor te 

veel schade en overlast ontstaat. Vooral de ganzen rondom Schiphol worden als een ernstig probleem 

gezien. De NMV heeft de standpunten aan beide staatssecretarissen en de Kamerleden per brief kenbaar 

gemaakt.  

 

Ambtenaar EL&I op regiobijeenkomst NMV: melkprijs van 30 cent is “realistisch” 

Op 28 oktober hield de NMV een regiobijeenkomst in het Friese Marum. Het onderwerp was: “Hervorming 

zuivelbeleid: wat verandert er voor de Nederlandse melkveehouders?”. 

Sieta van Keimpema, EMB-vicevoorzitter, gaf de EMB-visie op de hervorming van het EU-zuivelbeleid. 

Teunis Sterk, voorzitter van DeltaMilk, gaf zijn zienswijze over een goed functionerende coöperatie. Kees 

Lever, directeur Regionale Zaken van het ministerie EL&I, gaf als vervanger de visie van staatssecretaris 

Bleker weer. De melkprijs die de melkveehouders momenteel krijgen voor de melk zal niet op het huidige 

niveau blijven. Een prijs van € 0,30 is realistisch, volgens Lever. Een te hoge melkprijs geeft meer melk. 

De markt zal zijn werk moeten doen. Als 30 cent niet voldoende is, kunnen de melkveehouders hun 

inkomsten aanvullen met verbreding.  

 

NMV op Facebook  

De NMV heeft op Facebook een NMV-pagina opgericht waar u uw mening en ideeën e.d. kwijt kunt. 

Daarnaast hebben we een “We Share Fair Milk”-pagina opgericht. Daar staat eerlijke melk in al zijn 

facetten centraal. Deze pagina is voor een breed publiek omdat Facebook ook een breed publiek heeft, 

zo’n 4,3 miljoen unieke gebruikers per dag. Op deze pagina is van alles te vinden over faire melk, faire 

handel, boereninitiatieven en nog veel meer. Hier kunnen spontane ideeën ontstaan, acties, goede 

discussies en vernieuwing. 

 

Tot slot 

Naast de hierboven beschreven hoofdpunten was de NMV in 2011 actief op uiteenlopende gebieden en 

was zij betrokken bij allerlei provinciale en nationale overleggen. De NMV stond op verschillende beurzen 

en organiseerde tal van ledenbijeenkomsten om het contact met de leden te onderhouden. De NMV is 

bovendien betrokken bij allerlei zaken die spelen voor haar leden, op de voorgrond en op de achtergrond. 

En zoals u van ons gewend bent, hebben we dat in 2011 wederom met de volste inzet gedaan. 

 

 
K3345 


