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Principeakkoord fosfaatreductieplan, voor behoud derogatie
Disclaimer: Hieronder beschrijven wij de situatie bij het ter perse gaan van deze Koebont. Op dat moment was veel van
de nadere uitwerking van het fosfaatplan nog onbekend of niet definitief. In de tussenliggende periode kan er veel zijn
veranderd, de melkveehouderij verkeert in een hectische situatie. Zodra nieuwe ontwikkelingen bekend zijn informeren
wij u daarover via een ledenbericht. Houd u daarom uw e-mail en de website in de gaten.
Geef uw e-mailadres door aan het NMV-secretariaat; dan kunnen wij ook u meteen op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Duidelijkheid over de nadere invulling van het fosfaatreductieplan, met name
de bonus-malusregeling is er nog niet en kan ook nog wel een paar weken op
zich laten wachten. Het verlies van derogatie als gevolg van de overschrijding
van het fosfaatplafond is een probleem voor de gehele melkveehouderijsector;
dit probleem kan alleen gezamenlijk worden opgelost. Als de melkveehouderij
er niet in slaagt één front te vormen worden we speelbal van de zuivel en
politiek. Om dit te voorkomen geven wij u onderstaande toelichting.
Productieplafond
Het fosfaatproductieplafond is uitsluitend gericht op fosfaatproductie en niet
op wat er daarna met dit fosfaat gebeurt.
Het maakt niet uit of het op de grond
van een melkveehouder terecht komt,
of bij een akkerbouwer, of dat de mest
wordt verbrand of geëxporteerd.
Overschrijding
Iedereen die mest produceert, draagt bij
aan het plafond. De overschrijding van
het plafond heeft alles van doen met de
groei van de laatste drie tot vier jaar. Iedereen die in deze periode koeien erbij
heeft genomen, heeft bijgedragen aan
de overschrijding. De cijfers zijn hier helder over: de groeiers zitten overal, onder
intensieve bedrijven, maar ook bij extensieve en biologische boeren, bij bedrijven met en zonder derogatie.

Fosfaatreductieplan
Het voorgestelde fosfaatreductieplan
doet recht aan het principe dat degenen
die het meest hebben bijgedragen aan
de overschrijding van het plafond, nu
ook het meeste moeten inleveren.
Bonus-malus
Het fosfaatreductieplan gaat uit van het
aantal koeien op de referentiedatum 2
juli 2015 verminderd met 4%. Boeren die
weinig zijn gegroeid, kunnen dat relatief gemakkelijk bereiken. Door slechts
een beperkt aantal koeien weg te doen
kunnen zij onder het vereiste aantal komen en kunnen dan aanspraak maken op
een bonus op het melkgeld. Deze bonus
wordt betaald uit de malus die wordt opgelegd aan de bedrijven die de 4% vermindering ten opzichte van 2 juli 2015
niet kunnen behalen. In de meeste ge-

NMV op Twitter
Klaas Wolters
@NMVnieuws @nieuwsDDB Noodwet en
Stoppersregeling om derogatie te behouden. melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/…
Gerrit Wermink
@EstherdeSnoo heb je @NMVnieuws
en of @dukkie6 ook gevraagd naar
hun plan van aanpak?
@gerritwermink
Het zou dus mooi zijn als de @NMVnieuws nu wel gehoord zou worden!
En dat de geschiedenis zoals bij het
melkquotum voorkomen wordt! @NOS
@dukkie6
@elbertdijkgraaf aan het woord @
NMVnieuws #giessenburg
@dukkie6
Wat een spreker is die man! @elbertdijkgraaf @NMVnieuws

vallen zijn dit bedrijven die na 2 juli 2015
sterk zijn gegroeid.
Uitwerking
Het is echter nog lang niet zeker hoe
de definitieve uitwerking van het zuivelspoor in het fosfaatreductieplan eruit
gaat zien. NZO werkt hier nog aan; zo is
de bovengenoemde korting van 4% nog
onderdeel van discussie, mogelijk wordt
deze korting niet aan iedereen opgelegd. Alle bij NZO aangesloten zuivelondernemingen zullen moeten instemmen
met het plan. NMV kan niet anders dan

afwachten wat de uitkomst wordt.
Het uiteindelijke voorstel zal NMV zorgvuldig bestuderen voordat ermee wordt
ingestemd of het wordt afgewezen. Ook
zal NMV nader (juridisch) advies inwinnen.
Derogatie
In de omstandigheden waarin we nu verkeren, vindt NMV dit de meest redelijke oplossing om derogatie voor 2017
te behouden en in gesprek te komen
over derogatie na 2018. Het fosfaatplafond is een harde afspraak met de Eu-

ropese Commissie in Brussel en ligt dus
vast. Maar eigenlijk vindt NMV dat het
fosfaatproductieplafond zo snel mogelijk moet verdwijnen. Echt belangrijk is
de hoeveelheid fosfaat die in ons milieu
terecht komt en daar zegt het plafond
niets over. Om van het fosfaatplafond af
te komen wil NMV een ander systeem:
bedrijfsspecifieke derogatie. Deze vorm
van derogatie doet recht aan de bedrijfsvoering ongeacht het type bedrijf:
een goede grondwaterkwaliteit wordt
beloond en geeft aan dat de boer correct met zijn grond om gaat.

KalfVolgSysteem KVS
Vrijdag 18 november vond in Zwolle
een tumultueuze bijeenkomst plaats
over het KVS. Het KVS is onderdeel
van het plan ‘Vitaal, gezond en duurzaam kalf’. De kalversector wil met dit
plan het antibioticagebruik reduceren
en de kwaliteit van het kalf verbeteren. De zuivelindustrie, kalversector
en LTO ontwikkelden een plan met
als doelstelling ‘op termijn de planning zo in te regelen dat de handel alleen transporteur wordt’. Dit was voor
Vee&Logistiek Nederland (V&L) mede
de reden om in het overleg te stappen.

Doel
Het doel van het KVS is het sluiten van de
I&R keten, de kwaliteit van het kalf verbeteren en informatie uitwisseling tussen
verschillende schakels bevorderen. Hierdoor komt de handel niet in het Integrale
Ketenbeheersingssysteem (IKB).
Gezond kalf
V&L is eigenaar en toezichthouder van
het KVS. V&L ziet erop toe dat het kalf
voldoet aan de 14 dagen-eis, minimaal
36 kg weegt, gezond is en op de juiste
manier gemeld is in I&R (dit houdt in:
met het juiste geslacht en haarkleur).
In het KVS wordt bijgehouden welke
melkveehouder te jonge, te lichte en of
ongezonde kalveren met de handelaar
meegeeft, deze wordt dan via de zuivel
hierop aangesproken.
Erkend
Vanaf 1 januari 2017 kunnen alleen erkende kalverhandelaren deelnemen aan
het KVS. De transporteur mag alleen in
opdracht van een erkende handelaar en
in het bezit van NIWO vergunning (dan
mag hij voor derde partijen vervoeren)
kalveren transporteren voor een IKB

mesterij of naar een erkend verzamelcentrum. Op 1 maart 2017 zal de verplichting
ook voor de verzamelcentra ingaan.
Realtime
Het melden in het KVS dient realtime te
gebeuren met de daarvoor ontwikkelde
app of via de commerciële scansystemen.
Dit om helder te krijgen waar het kalf zich
bevindt tussen het tijdstip van ophalen bij
de melkveehouder en het verzamelcentrum.
Nieuwe ontwikkelingen
Bij het ter perse gaan van deze Koebont
was duidelijk dat er nieuwe ontwikkelingen
gaande waren. Deze hebben betrekking
op de verplichting om een oormerk met
biopt in het oor van een kalf aan te brengen. Daarmee kan worden vastgesteld dat
het kalf inderdaad van de desbetreffende
moederkoe is. Momenteel zou 30% van de
kalveren een oormerk met het nummer
van een andere moederkoe in hebben.
Verder wordt de druk om kalveren binnen
24 uur na de geboorte in het I&R systeem
aan te melden ook steeds groter. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen; dit dossier wordt vervolgd….

Koudmerken blijft ook na 1 januari 2017 nog mogelijk
Koudmerken ligt al enkele jaren onder
vuur. In Nederland zijn slechts twee
identificatie-ingrepen per dier toegestaan. Met de twee, Europees verplichte, oormerken zijn andere ingrepen zoals koudmerken bij runderen
niet meer mogelijk.
Sinds 1996 wordt koudmerken gezien als
derde ingreep. In 2001 is het verbod op
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koudmerken vastgelegd in het Ingrepenbesluit. Door ontheffingen is het steeds
mogelijk gebleven om koudmerken toe
te passen.
De Staatssecretaris wil koudmerken gaan
verbieden. Hiervoor moet het ontwerpbesluit Wijziging besluit houders van dieren in werking treden. Dit ontwerpbesluit
kan pas in werking treden nadat het door

zowel de Tweede als de Eerste Kamer is
goedgekeurd. Tot op heden hebben de
Kamerleden alleen maar vragen gesteld
over het ontwerpbesluit. Goedkeuring
aan het ontwerpbesluit is nog niet gegeven.
Zolang het ontwerpbesluit niet goed is
gekeurd blijft koudmerken toegestaan.

Maatregelen vogelgriep
Sinds half november heeft staatssecretaris Van Dam aanvullende maatregelen
afgekondigd om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op
besmetting van pluimveebedrijven te
beperken. Voor pluimveebedrijven geldt
een aangescherpte bezoekersregeling.
Watervogels
De Staatssecretaris heeft ook besloten tot
een jachtverbod en alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en
ontheffingen op grond van de Flora- en
faunawet opgeschort voor zover het betreft
het doden van dieren waardoor watervogels worden verontrust. Dit betekent dat
alle jacht, populatiebeheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren die
de watervogels kan verstoren, voorlopig
verboden is. Watervogels vormen een natuurlijk reservoir voor vogelgriepvirussen.
Met jacht, beheer en schadebestrijding
kunnen watervogels worden verstoord en
besmette vogels kunnen op deze manier
vogelgriep meer verspreiden dan in een situatie zonder deze activiteiten.
Andere jachtactiviteiten
Niet alleen de jacht op watervogels is verboden, maar ook andere jachtactiviteiten
waarmee watervogels kunnen worden verstoord, zoals het jagen op hazen in een waterrijkgebied met veel watervogels. Van dit
verbod kan slechts worden afgeweken indien dit noodzakelijk is ter bescherming
van de veiligheid van het luchtverkeer, ter
bestrijding van muskusratten of ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen. Om schade in de landbouw
te voorkomen, is het wel toegestaan om
preventieve maatregelen te nemen. Ook

het verontrusten van watervogels op basis
van een vrijstelling of ontheffing is vooralsnog niet verboden.
Faunafonds
Het Faunafonds kan uitsluitend een tegemoetkoming verlenen voor schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, met uitzondering van landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten of door
jachtsoorten (met uitzondering van de wilde eend buiten de periode waarop de jacht
op deze diersoort is geopend).
Tegemoetkoming
Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet de grondgebruiker
aantonen dat hij zo veel mogelijk heeft gedaan om de faunaschade te voorkomen en
beperken. Het Faunafonds toetst niet op
adequaat gebruik van de machtiging of
ontheffing als hiervan door een jachtverbod geen gebruik gemaakt kan worden.

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 fosfaatregelgeving. 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!

Maatregelen melkveehouderij
Bij uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven worden de maatregelen aangescherpt. Daarbij worden beschermingsgebieden (3 km rond besmet bedrijf) en toezichtsgebied (10 km rond besmet bedrijf)
aangewezen. Voor die gebieden gelden
dan verschillende maatregelen m.b.t. vervoer van dieren en producten, die eventueel ook voor melkveebedrijven in die gebieden van toepassing kan zijn. Zodra er
een verandering in deze situatie optreedt
brengen wij u op de hoogte.
Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep
We adviseren u om de gebruikelijke hygiënemaatregelen zorgvuldig in acht te nemen.

Afscheid Irene van der Sar
Tijdens de vergadering van het Landelijk Bestuur van NMV op maandag
21 november heeft Irene van der Sar
te kennen gegeven dat zij tussentijd
stopt met haar werkzaamheden als
bestuurslid van de NMV. Het vertrek
van Irene is een groot verlies voor het
Dagelijks Bestuur. NMV-voorzitter
Harm Wiegersma vindt het zeer spijtig dat Irene stopt, maar respecteert
haar besluit.
Irene van der Sar heeft ruim zeven jaar
deel uitgemaakt van het Dagelijks Be-

Agenda
Binnenkort
NMV-regiobijeenkomst
omgeving De Meern / Flevoland
15 december
NMV-regiobijeenkomst
omgeving Groningen
19 december
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
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stuur van de NMV in diverse functies. Ze
is begonnen als penningmeester en de
laatste jaren heeft zij met veel passie de
rol van secretaris op zich opgenomen.
In haar verklaring heeft Irene aangegeven dat zij altijd veel plezier heeft beleefd
aan de dossiers waarvoor zij verantwoordelijk was. Dat waren zuivel, RVO, destructie en EMB. Uit de EMB-acties haalde
Irene altijd veel energie. En juist binnen
het erg juridische dossier RVO gaven de
contacten met leden haar veel voldoening. Ook heeft Irene met grote inzet

het NMV-secretariaat aangestuurd; medewerkers konden altijd een beroep op
haar doen.
Irene geeft aan de laatste tijd steeds
minder gemotiveerd te zijn en merkt dat
zij op deze manier niet de bestuurder
kan zijn die zij wil zijn. Ze beseft dat hierdoor meer werk op de schouders van de
overige dagelijks bestuursleden terecht
komt, maar kan het niet opbrengen haar
bestuurstermijn vol te maken.
Irene is jarenlang van grote waarde geweest voor NMV. Het Landelijk Bestuur

heeft haar tijdens de vergadering dan
ook bedankt voor haar uitzonderlijke
inzet voor de NMV. Vanaf deze plaats
willen wij, namens alle NMV-leden, Irene
heel erg bedanken voor al het werk dat
zij voor NMV heeft gedaan.

Irene, bedankt!

Het is nog niet bekend wie Irene in het
Dagelijks Bestuur gaat opvolgen of haar
dossiers overneemt. Hierover zullen wij u
zo snel mogelijk informeren.

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 Jos de Graaff aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen van Peter Roozen.
De vraag van Peter aan Jos: Wat is
volgens jou het grootste probleem
dat nu speelt in de melkveehouderij?
Een groot probleem op dit moment is
dat de melkprijs al heel lang veel te
laag is. Op dit moment trekt de melkprijs gelukkig weer wat aan. De reden
dat de melkprijs zo laag is, is dat er
veel te veel melk wordt geproduceerd. Daar moet iets aan worden gedaan, zodat er minder melk in Nederland komt. Anders kan dit probleem
niet worden opgelost, denk ik.
Kun je iets over jouw bedrijf vertellen?
Wij, Jos en Carla de Graaff, hebben een
gezinsbedrijf in Hilvarenbeek met 65
melkkoeien. Het jongvee word opgefokt
bij een ander bedrijf. De vaarzen komen
een maand voor het kalven terug. Op
dat moment gaan de kalfjes die van de

melk af zijn, mee naar het andere bedrijf.
We zitten samen in een maatschap en
hebben twee dochters van 22 en 20 jaar.
In 2010 zijn we begonnen met het inkruisen van Fleck-vieh. Dit hebben we
gedaan omdat we melkkoeien willen
hebben die minder problemen geven en
toch goed aan de melk zijn.’ Ik (Jos) ben
al 25 jaar zeer slechtziend, hierdoor is
uitbreiding van het bedrijf niet mogelijk.
Om die reden krijgen we ook regelmatig
hulp. Carla heeft aan huis een buitenschoolse kinderopvang voor een groep
van 30 kinderen. Gelukkig draait deze
opvang erg goed.
Waarom ben je lid van de NMV geworden?
Wij zijn lid geworden van de NMV omdat we het met veel NMV-standpunten
eens zijn. En omdat de NMV echt probeert om de boeren te helpen.

Waar moet de NMV zich vooral op
richten / mee bezig houden?
De NMV moet zich vooral blijven richten
op het inkomen van boeren. Daar is de
NMV ook al mee bezig; de slogan is dan
ook ‘Inkomen daar draait ’t om!’ Ook
moet de NMV proberen om alle boeren,
groot en klein, op één lijn te krijgen.
Maar dat is wel erg moeilijk.
Aan wie wil je dit estafettestokje
doorgeven en welke vraag wil je hem/
haar stellen?
Wij willen het stokje doorgeven aan Peter Vingerhoets uit Baarschot. Onze
vraag aan Peter is: Hoe moet het verder
met NMV in Brabant nu Marius Bouwmeester overleden is? Marius was immers de grote drijvende kracht achter
NMV in Brabant.
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Beurzen groot sucses voor NMV
In november stond NMV op de beurzen (Rundvee Mechanisatie Vakdagen)
in Hardenberg en Gorinchem. Beurzen
zijn voor het NMV-bestuur altijd een
goede gelegenheid om leden te ontmoeten en met hen over allerlei zaken
rondom melkveehouderij te praten.
Veel NMV-leden, maar zeker ook nietleden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de NMV-stand op deze
beurzen te bezoeken. Er spelen dan ook
genoeg onderwerpen in de melkveehou-

derij waarover gepraat en vragen gesteld
konden worden; lage melkprijs, fosfaatrechten, derogatie etc.
De standpunten van NMV spreken blijkbaar veel melkveehouders aan; op de
beurzen in Hardenberg en Gorinchem
hebben veel melkveehouders zich als
NMV-lid aangemeld en zijn ook nog aanvragen voor een informatiepakket ingevuld. Daarmee kunnen de beurzen in Hardenberg en Gorinchem zeker een succes
worden genoemd!

10 jaar European Milk Board
Algemene Ledenvergadering in Nederland
Op een mooie locatie in Nunspeet is op
9 en 10 november jl. de Algemene Ledenvergadering van de European Milk
Board (EMB) gehouden. Daarbij is ook
het 10-jarig bestaan van de EMB gevierd.
Situatie
Op de eerste dag is de situatie in de diverse
landen besproken. In alle landen is de
melkprijs enigszins aan het stijgen. Structurele inkomenstekorten zijn er nog steeds;
overal wordt onder de kostprijs geproduceerd. Veel melkveehouders in Spanje, Kroatië en in Zwitserland geven het op en
stoppen met melken. Iedereen is het erover eens dat deze crisis in de melkveehouderij erg lang en diep is.
Doel
Daarna heeft het EMB-bestuur stil gestaan
bij het 10-jarig bestaan. De EMB is opgericht om Europese melkveehouders samen
te brengen en de politiek ter verantwoording te roepen. Om melkveehouders een
bestaan te bieden is een functionerende
melkregulering noodzakelijk; vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Dat is wat de
EMB voor ogen had.

Brussel
Al in 2006 werd besloten dat de lid-organisaties van de EMB vechten voor een faire
melkprijs, zo nodig door een Europese leveringsstop! In de afgelopen jaren zijn veel
acties gevoerd, nationaal maar ook internationaal. In februari 2008 kwamen duizenden melkveehouders in Brussel bijeen
om te discussiëren met de Europese politici. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gezamenlijke leveringsstop. Dit leverde veel
aandacht in de media op en solidariteit
tussen melkveehouders, maar de politiek
weigerde te bewegen. Duidelijk werd dat
meer inzet nodig was en is!!
Gehoord
In oktober 2009 is er een bijeenkomst met
1000 tractoren in de binnenstad van Brussel. In juli 2010 zijn er laarzen verzameld.
Overal in Europa worden acties gehouden.
Toenmalig EU-commissaris voor Landbouw, Dacian Cioloș, nodigde in september 2013 de EMB uit om maatregelen voor
te stellen.
MVP
Ook dacht de EMB toen al na over het quotumloze tijdperk en ontwikkelde het Markt
Verantwoordelijkheid Programma. Op dat

moment zag de meerderheid van de politici nog steeds niets in deze plannen. Pas in
2016 werd eindelijk besloten om een ‘vrijwillige vermindering van melklevering’ met
vergoeding toe te staan. Dit mag zeker een
doorbraak worden genoemd, maar de invoering van slechts een deel van het plan
kan niet goed werken.
Prestatie
Samen met haar leden verdiept de EMB
zich ook in de gevolgen van de invoering
van vrijhandelsverdragen zoals CETA en
TTIP. En steeds meer lid-organisaties nemen het lot in eigen hand en brengen ‘Faire
Melk’ op de markt. In 10 jaar tijd is er met
inzet, kracht en energie veel gepresteerd
door EMB, maar vooral door de leden.
Toekomst
Na deze terugblik werd de toekomststrategie besproken en samen met vertegenwoordigers van de organisaties bepaald.
Het vrijwillig minder melk leveren zoals nu
wordt geïmplementeerd, moet samen vallen met een boete voor degenen die meer
blijven leveren. Ook de verplichting om
minder te melken moet worden ingevoerd.
Hier zal al een preventieve werking vanuit
gaan.
Symposium
Op de tweede dag vond nog een minisymposium plaats met presentaties over het
melksysteem in Noorwegen en de biologische melkveehouderij in Frankrijk. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig
samenzijn, een heuse ‘melksommelier’, een
heerlijke maaltijd en een super feestavond
waarvoor alle leden waren uitgenodigd.
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Elbert Dijkgraaf over fosfaatrechten en
toekomst melkveehouderij
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst
op 9 november sprak Elbert Dijkgraaf
(SGP) over fosfaatrechten en de toekomst van de melkveehouderij. Zo’n
160 melkveehouders, zowel NMV-leden
als niet-leden, jong en oud, hingen in
Giessenburg aan zijn lippen
NMV-standpunt
Het zijn roerige en onzekere tijden voor
melkveehouders. NMV heeft jarenlang gewaarschuwd voor de gevolgen van het afschaffen van het melkquotum, niet alleen
qua melkprijs maar ook qua productiebeperkingen als gevolg van milieukwaliteit.
Die waarschuwing is in de wind geslagen
met alle gevolgen voor de melkveesector
van dien! Daarom lichtten NMV-voorzitter
Harm Wiegersma en bestuurslid Henny
Verhoeven op de bijeenkomst in Giessenburg nog eens de standpunten van NMV
in de fosfaatproblematiek toe.
Elbert Dijkgraaf
Tijdens het tweede deel van de avond
kreeg Elbert Dijkgraaf (SGP) het woord om
een toelichting op de standpunten van zijn
partij met betrekking tot deze problematiek. Hij vindt het uitermate storend dat in
de Nederlandse politiek zo weinig begrip
bestaat voor de landbouw en de situatie
van boeren.

Geen aandacht
Nederland is wereldwijd de tweede exporteur van landbouwproducten. In de Nederlandse landbouw is veel aandacht voor
dierenwelzijn. Maar van enig aandacht
voor de plaats van de boer in de keten is
geen sprake. Boeren krijgen te maken met
een steeds verder gaande lastenverzwaring, zoals het nu voorliggende stelsel van
fosfaatrechten, en steeds meer wetten.
Incident
De huidige overschrijding van het fosfaatplafond mag volgens Dijkgraaf worden
omschreven als een ‘incident’. De SGP ziet
meer mogelijkheden in mestverwerking
waardoor een win-win situatie kan ontstaan. Door de mestverwerking en de
mestexport af te trekken van de totaal geproduceerde hoeveelheid mest kom je ver
onder het fosfaatplafond. Deze visie wordt
onderbouwd door een rapport van het
Planbureau Leefomgeving (PBL).
Knoppen
Elbert Dijkgraaf maakt zich grote zorgen
over het voorstel voor een stelsel van fosfaatrechten zoals er dat nu voorligt. Dit
stelsel wordt ingevoerd zonder einddatum. Dijkgraaf vraagt zich af wie in een
volgend kabinet ‘aan de knoppen gaat
draaien’. Bovendien bestaat ook nog het
risico de derogatie te verliezen.

Bedrijfsspecifieke derogatie
Op dit moment zorgen de van nature
hoge gehaltes in het oppervlaktewater in
de kustgebieden voor een overschrijding
van de normen voor waterkwaliteit in geheel Nederland. Met bedrijfsspecifieke derogatie kun je dit ondervangen. Daarom
ziet Dijkgraaf dit voorstel van NMV als een
goede oplossing.
Totaalpakket
De politicus van SGP adviseert NMV op
hoog niveau te gaan lobbyen voor een totaalpakket voor de landbouw. Zijn grote
zorg is dat boeren onrechtmatig worden
gekort. Dit is ook al te zien op andere onderwerpen zoals het afschaffen van de
rode diesel.

NMV op pad

Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
1-11
1-11
2-11
2-11
3-11
3-11
3-11
3-11
4-11
4-11
8-11
9-11
9-11
10-11
14-11
17-11
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Overleg waardetabellen melkvee
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
Overleg Mestverwerking met Ministerie van EZ
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
Seminar Veehouderij en volksgezondheid
Nationaal Deltacongres
ABRES
Overleg met Ministerie I&M: Wet ammoniak en
veehouderij
Themamiddag ‘Organische stof tot nadenken’
Food valley
Regiobijeenkomst Fosfaat te Giessenburg met Elbert
Dijkgraaf (SGP)
EMB vergadering
EMB vergadering + 10 jarig jubileum
Seminar Samen sterk voor minder antibiotica en
meer natuurlijk veehouderij
Evaluatie Meststoffenwet met belangenorganisaties
op Ministerie EZ

21-11
22-11
23-11
23-11
23-11
24-11
24-11
24-11
25-11
28-11
28-11
29-11
29-11
29-11
30-11

Netwerkbijeenkomst Natuur en Landschap prov.
Gelderland
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem
Nitraatcomité Brussel
NZO overleg over derogatie
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem
Ganzen Afstemmingskader (GAK) Gelderland
NZO vervolgoverleg
Extra LB-bijeenkomst in kader principeakkoord
Overleg veterinaire borging zuivelketen
Overleg leden ZuivelNL principeakkoord
Overleg reductieplan 2017 met verschillende
partijen
Technisch Uitvoerings Overleg (TUO) Aviaire
Influenza
Sectorbijeenkomst uitleg plan ‘Vogelaar’
Overleg reductieplan 2017 met verschillende
partijen

Vragen
Uiteraard kregen de aanwezige melkveehouders ook nog de gelegenheid vragen te
stellen. De eerste vraag ging over een ‘fatsoenlijke’ prijs voor de melk. Dijkgraaf
merkte op dat de consument in de winkel
niets merkt van de lage melkprijs. Bovenin
de keten gaat er dus iets flink mis; daar zit
veel te veel de macht. Een volgende vraag
ging over kartelvorming van melkfabrieken.
Dijkgraaf antwoordde dat juist in een crisis
meer mogelijkheden bestaan om in te grij-

pen en te veranderen. Hij verwees hierbij
naar het voorbeeld van de paprikatelers.
Advies
Tot slot gaf Elbert Dijkgraaf als dringend
advies om vooral in te zetten op positieve
acties; deze scoren goed in Den Haag. Hij
verwees naar de laarzenacties die op initiatief van enkele boeren is gestart. Verder adviseerde hij om als sector om de tafel te
gaan zitten om tot een oplossing te komen.
En houd namens NMV vooral de druk erop!

Extra bijeenkomsten
Ook op andere plaatsen worden NMV bijeenkomsten georganiseerd over derogatie, het fosfaatverminderingsplan en de
toekomst van de melkveehouderij. U bent
van harte welkom op 15 december om
20.00 uur in Dorpshuis Tonegido,
Hoofdweg 52, 9627 PE Hellum. Aarzel
niet, kom gerust langs. Tevens organiseert
NMV nog een bijeenkomst in De Meern.
Daarover ontvangt u nog bericht.

Jonge melkveehouder gezocht voor
versterking van Landelijk Bestuur!
Ben je jonger dan 40 jaar, 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 jonge melkveehouders. Het
Landelijk Bestuur komt eens per maand
bij elkaar. In het Landelijk Bestuur kan
je direct invloed uitoefenen op de

besluitvorming van NMV.
Wij zijn dus op zoek naar jou!
Aarzel niet, stuur een mail naar
info@nmv.nu

Van de voorzitter...

Controle

Eens in de twee jaar wordt elk bedrijf
gecontroleerd door QLIP. Velen van u
ervaren dit als een stresstest waarvan de
uitkomst op voorhand niet zeker is. Ik ga
geen voorbeelden noemen waar het mis
kan gaan. U heeft ze allemaal vast wel
eens gehoord. Wel zie ik dat deze controle steeds zwaarder wordt en verschuift
van visueel naar administratief. Sommige
veehouders ervaren een NVWA-controle
als prettiger.
Doel voorbij
Ons doel, eersteklas melk die onberispelijk is geproduceerd, zijn we al lang
voorbij. De afgelopen jaren zijn de leveringsvoorwaarden steeds verder verzwaard; het is nu zelfs zo dat na een hercontrole, waarbij een door de controleur
geconstateerde tekortkoming nog steeds
als onvoldoende wordt beoordeeld,
melkweigering volgt. De emoties kunnen dan hoog oplopen. Vooral omdat
het doel, eersteklas melk die onberispelijk is geproduceerd, meestal niet het
probleem is. Het zou beter zijn hier een
knip te maken; zolang de melkkwaliteit
niet in het geding is, wordt samen met de
veehouder een plan van aanpak gemaakt.
Natuurlijk moet dit plan wel realistisch
zijn en uitvoerbaar, ook met de slechte

prijzen van het afgelopen jaar, en zelfs als
er investeringen worden gevraagd.
Beleid
Als we deze QLIP-controle doortrekken
naar het beleid en de ‘bedrijfsvoering’
van staatssecretaris Van Dam, zou hij
al lang geen boer meer zijn. Nederland
gaat, als er niet heel snel, heel drastisch
wordt ingegrepen, voor het derde jaar op
rij door het fosfaatproductieplafond. Als
QLIP zware overtredingen constateert,
komt vaak ook de NVWA bij de veehouder langs om een financiële sanctie
op te leggen. Dit staat ook Van Dam te
wachten. Maar daarbij moet wel worden
opgemerkt dat voordat dit kan gebeuren
hij waarschijnlijk al weg is, aangezien er
volgend jaar verkiezingen zijn. Voor het
gemak gaan we er dan vanuit dat hij niet
voortijdig het veld hoeft te ruimen.
Plan
Om het tij te keren zijn wij als sector in
gesprek om met een plan van aanpak te
komen, zodat derogatie voor 2017 kan
worden behouden en we daarna nog
met Europa in gesprek kunnen blijven
voor nieuwe derogatie. Het is heel zuur
dat wij als NMV, hiervoor hebben gewaarschuwd, en nu worden gevraagd dit

probleem mee op te lossen. En het is nog
maar de vraag of het allemaal gaat lukken. In het afgelopen jaar zijn we in een
melkcrisis gestort, zwaar gehavend geraakt en als aangeschoten wild worden
we nu in de volgende derogatieronde
meegezogen.
Uitkomst
De uitkomst is en blijft voorlopig ongewis. Deze situatie trekt een zware wissel
op vele boerengezinnen. Het water staat
hen aan de lippen. Om derogatie te redden is samenwerking tussen alle sectoren
nodig. Laten we hopen dat de controle
door de Europese Commissie in Brussel goed
uitpakt. Zeker is dat als
de melkproductie door
deze maatregel wordt
beperkt, de handel nerveus wordt en de prijzen
omhoog gaan. Dit is
ook nodig 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
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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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!

