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VOORWOORD 
 
 
 
 
Na de mestwet hield in 2014 de wet Verantwoorde groei melkveehouderij de gemoederen flink bezig. 
Er ontrolde zich een proces dat de Nederlandse politiek nog niet eerder had gezien; de zuivelsector, 
met de NMV voorop, nam zelf het voortouw om de grondgebondenheid in deze wet te verankeren. 

Dalende melkprijzen brachten een voorproefje van de spanning en onduidelijkheid, die ons te wachten 
staan na het wegvallen van de quotering. Na de ganzen was er nu ook sprake van muizenplaag die 
op individuele bedrijven tot enorme schade leidde.  

Als NMV mogen we trots zijn dat we in dit bewogen jaar en in deze dynamiek onze standpunten breed 
hebben kunnen uitdragen, ons eigen gezicht hebben laten zien en bovendien ook nog een aantal 
belangrijke successen voor onze leden hebben geboekt. 

 
 
Dirk-Jan Schoonman 
Voorzitter NMV 
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Mestbeleid 

De NMV kiest voor grondgebonden veehouderij 
In november heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verantwoorde groei van de 
melkveehouderij. Vlak voor het kerstreces is de wet ook in de Eerste Kamer behandeld. Hieraan 
vooraf ging een proces dat de Nederlandse politiek nog niet eerder had gezien; de zuivelsector wilde 
door een aanscherping van de wet zichzelf meer beperkingen opleggen dan het ministerie. 
Het gezamenlijke standpunt van de sector was gebaseerd op het eerder geformuleerde NMV-
standpunt. De NMV vond het essentieel om het wetsvoorstel zo aan te passen dat onbeperkte 
grondloze groei middels mestverwerking wordt voorkomen. De NMV wilde de melkveehouderij 
behouden als een grotendeels extensieve sector met relatief kleinschalige gezinsbedrijven. Vanwege 
het fosfaatplafond is er maar beperkte ruimte voor groei. De NMV was en is van mening dat deze 
ruimte moet kunnen worden benut door grondgebonden bedrijven. 
De NMV heeft gepleit voor een maximaal overschot van 80 kg fosfaat/ha. Wij vonden het echter 
belangrijk om als sector met een gezamenlijk standpunt te komen en konden ook goed uit de voeten 
met 100 kg fosfaat. Dit is een norm waarbij ongeveer de helft van de ruwvoerproductie zelf gewonnen 
wordt. Bij het vaststellen van de norm is rekening gehouden met drie factoren: 

1. De mogelijkheid tot weidegang dient te blijven bestaan 
2. Kringlopen dienen zoveel mogelijk worden gesloten. 
3. Melkveebedrijven worden zo min mogelijk belast. 

In het voorjaar van 2015 komt de staatssecretaris met een 
Algemene Maatregel van Bestuur om grondgebondenheid 
te regelen. Ondanks herhaalde verzoeken van de NMV om 
mee te denken over de invulling van de AMvB, is er geen 
enkele reactie vanuit het ministerie gekomen; de luiken 
blijven gesloten. Bijna drie maanden werd er aan de AMvB 
gewerkt zonder enige transparantie. De NMV tastte lang in 
het duister over de invulling van de AMvB en maakte zich 
hierover grote zorgen. Pas in april 2015 is duidelijkheid 
gekomen. 

Enquête grondgebondenheid 
De NMV lobbyt al jaren om het begrip “grondgebondenheid” in het overheidsbeleid opgenomen te 
krijgen. De term raakt inmiddels steeds verder ingeburgerd. Maar hoe denken boeren eigenlijk over 
“grondgebondenheid”, of over “koeien in de wei”? Reden voor de NMV om een enquête te houden 
onder leden en niet-leden, en een nader uitgewerkt standpunt in te nemen. De enquête is ingevuld 
door in totaal 774 melkveehouders: 393 NMV-leden en 381 niet-leden. De resultaten zijn gepubliceerd 
in de Koebont van februari 2014. 

Bovengronds uitrijden 
In februari 2014 heeft de staatssecretaris een vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden gepubliceerd 
in de Staatscourant. De vrijstelling is het gevolg van de uitwerking van de breed gesteunde motie 
waarin om een vrijstelling werd verzocht voor de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en 
de vereniging Noordelijke Friese Wouden (NFW). De staatssecretaris heeft bij de uitwerking van de 
motie, de vrijstelling niet willen beperken tot de leden van genoemde verenigingen, maar vanwege het 
gelijkheidsbeginsel alle rundveehouders de mogelijkheid willen bieden hiervan gebruik te maken. De 
NMV, die eveneens al jarenlang pleit voor een mogelijkheid tot bovengronds uitrijden, heeft positief 
gereageerd op deze interpretatie van de motie. Het merendeel van de voorwaarden voor de vrijstelling 
vond de NMV redelijk en relevant. Op basis van een evaluatie zal een besluit worden genomen over 
verlenging. 
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Nieuwe mestwetgeving 
Op 1 januari 2014 is de nieuwe mestwetgeving definitief in werking getreden. Eind december 2013 
stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo’n 
drie jaar een belangrijk proces afgerond, waarop ook de NMV haar stempel gedrukt heeft. Het was 
een flinke dobber, maar de NMV is niet ontevreden met het eindresultaat. 
De NMV heeft vooral zwaar gelobbyd voor een amendement op het wetsvoorstel waarin het mogelijk 
werd om, indien de mest binnen 20 km van het bedrijf kan worden afgezet, vrijstelling voor de 
verplichte mestverwerking te krijgen. 
In 2014 heeft staatssecretaris Dijksma laten weten dat de hoeveelheid mest die de melkveesector 
moet verwerken minder groot is dan was aangenomen, met name omdat in eerdere berekeningen 
geen rekening was gehouden met deze mogelijkheid tot vrijstelling. 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Op 18 maart ondertekende de NMV een overeenkomst over generieke maatregelen die de uitstoot 
van ammoniak in 2030 met 10 kiloton moeten verminderen ten opzichte van nu. Dit om te waarborgen 
dat Natura 2000-doelen worden gehaald. In ruil daarvoor komt 5,6 kiloton ontwikkelingsruimte voor de 
veehouderij terug om de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermings Wet (NB-Wet) 
weer vlot te trekken. De overeenkomst werd ondertekend door Staatssecretaris Dijksma, de NMV, 
NVV, NVP, LTO, NZO, Nevedi en Cumela. In deze generieke maatregelen die in de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) worden genomen, zitten drie soorten maatregelen om emissie-reductie te 
realiseren.  

• 5 kiloton door lagere maximum emissie bij nieuwbouw van stallen. 
• 3 kiloton door voer- en management maatregelen. 
• 2 kiloton aanscherping aanwendingsnormen dierlijke mest 

Het PAS programma is nog niet helemaal 
afgerond. De Staatssecretaris moet met de 
provincies nog een akkoord afsluiten over de 
uitgifte van de ontstane ontwikkelingsruimte, 
maar zij gaf na de ondertekening van de 
overeenkomst aan dat zij er zorg voor zou 
dragen dat de provincies de afspraak zullen 
nakomen. De NMV heeft de staatssecretaris op 
het hart gedrukt dat zij per direct uit de 
overeenkomst stapt als de provincies de 
afspraken niet nakomen. Voor de NMV staat al 
vast dat 5.6 kiloton van de 10 kiloton terug moet 
naar de veehouderijsector, omdat zij ook de 

ontwikkelingsruimte creëert. Al met al is de NMV kritisch positief met het bereikte resultaat. 

Aan drijfmest hangt een gevaarlijk luchtje 
De NMV wil de feiten over mestopslag op een rijtje krijgen, zodat beleidsmatig een betere afweging 
kan worden gemaakt tussen veiligheid en beoogde milieuwinst. Tijdens goed bezochte ledenavonden 
in o.a Joure en Giessenburg zijn de gevaren van mestsilo’s belicht en mogelijk oplossingen 
gepresenteerd. Het aeromix-systeem wordt veel gebruikt in Ierland, maar wordt in Nederland nog niet 
als emissiearm erkend. (Noot van de redactie; inmiddels is het aeromix systeem wel als emissiearm 
erkend.) Door de mest dagelijks te mixen met lucht verstoren we het anaerobe proces waardoor er 
een enorme reductie optreedt van o.a. ammoniak en H2S. De mest komt dan in een betere conditie en 
de uitstoot van schadelijke gassen vermindert. 
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Derogatie en WOB-verzoek 
Eind 2013 vonden in Brussel de onderhandelingen plaats over de derogatie voor de periode 2014-
2017. De NMV heeft flink gelobbyd over dit onderwerp en heeft op het ministerie gepleit voor meer 
maatwerk. En toch was het resultaat uitermate teleurstellend. Er zijn vergaande aanpassingen 
gekomen zonder enig overleg met of betrokkenheid van de NMV. Hierdoor zijn veel melkveehouders 
in de problemen gekomen. De staatssecretaris is niet met een tijdige oplossing voor knelgevallen 
gekomen. Leden van de Tweede Kamer geven in grote meerderheid aan dat deze manier van 
communicatie niet fair is geweest. De NMV is zeer teleurgesteld in de handelswijze van de 
staatssecretaris. 

De NMV heeft op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) het ministerie om een afschrift 
gevraagd van de volledige correspondentie met de Europese Commissie aangaande de aanvraag en 
onderhandelingen voor derogatie. Hiermee wil de NMV niet zo zeer inzetten op een wijziging van de 
derogatie voorwaarden voor 2014. Die kans is uiterst gering. Wel hopen we meer inzicht en 
duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken rondom de derogatie aanvraag en verlening. En ook 
de mogelijkheden voor aanpassing na 2014 onderzoeken. De documenten die de NMV heeft 
ontvangen gaven geen enkele duidelijkheid. Naar aanleiding van dit Wob-verzoek heeft de NMV in 
april 2015 een gesprek gehad op het ministerie. Daarbij is aangegeven dat men in de toekomst niet 
alleen de NMV eerder en beter zal informeren, maar dat de NMV ook meer zal worden betrokken bij  
overleg met de sector over diverse beleidsonderwerpen. 

Verlenging uitrijperiode 
Vanwege de extreme regenval en de daardoor onbegaanbaar geworden grond heeft de NMV eind 
augustus staatssecretaris Dijksma verzocht de uitrijperiode voor dierlijke mest op zand, klei, löss en 
veen voor gras- en bouwland met 14 dagen te verlengen. De staatssecretaris heeft dit verzoek in 
overweging genomen en is uiteindelijk tot het besluit gekomen de uitrijperiode voor dierlijke mest te 
verlengen tot 15 september.  

NMV lobby leidt tot minder mestverwerking 
De NMV heeft zich in het verleden sterk gemaakt voor een vrijstelling in de mestwet waardoor 
melkveehouders die minimaal 75% van het op hun bedrijf geproduceerde fosfaat op grond die in eigen 
gebruik is kunnen plaatsen, het overige binnen een straal van hemelsbreed 20km op landbouwgrond 
mogen afzetten. Dankzij deze lobby werd het voorstel van de NMV in de vorm van een amendement 
door de Kamer aangenomen.  

“Succesvolle” NMV lobby forfaitaire productienormen  jongvee 
De NMV is verheugd dat het ministerie van Economische Zaken positief heeft geantwoord op het 
verzoek de forfaits voor jongvee te herzien. Minder blij is de NMV met de reden van deze aanpassing. 
De NMV was al lang ervan overtuigd dat de forfaitaire normen voor jongvee te hoog lagen. Door de 
vermenging van melkvee en jongvee kon dit nooit worden aangetoond. Uit de analyse van de 
gegevens van een flink aantal jongvee-opfokbedrijven bleek dat de excretie van jongvee voor N 20 % 
en voor P 15 % lager ligt dan de forfaitaire norm. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) 
vond deze gegevens niet representatief voor de jongvee excretie op het gemiddelde melkveebedrijf. 
De NMV vindt deze opstelling teleurstellend. Toch is besloten de forfaits voor jongvee per 1 januari 
2015 te herzien omdat de excretie van jongvee zou zijn gedaald. De NMV wacht met enige scepsis op 
de aanpassing van de normen en is teleurgesteld over de wijze waarop met het rapport is omgegaan. 

  



6 

  NMV Jaarverslag 2014 

NATUUR 

Verhitte discussies over de ganzenproblematiek 
Sinds het ganzenakkoord is gevallen door gebrek aan draagvlak moet iedere provincie een eigen 
ganzenbeleid gaan opstellen. Hierdoor zien we grote provinciale verschillen ontstaan in de aanpak 
van de ganzenproblematiek. De meeste provincies blijven vasthouden aan het ganzenakkoord. In 
Overijssel heeft de Gedeputeerde Hester Maij besloten om alle wettelijke middelen in te zetten om de 
ganzenpopulatie terug te dringen. Ook buiten de foerageergebieden zal het in de wintermaanden 
mogelijk blijven om ganzen te bestrijden en schade te voorkomen door beheer. Andere provincies 
houden wel vast aan de winterrust. De NMV heeft vooral problemen met deze winterrust. Hierdoor kan 
schade op blijvend grasland buiten de foerageergebieden niet worden voorkomen omdat ganzen niet 
door afschot mogen worden bestreden. De NMV heeft samen met LTO, NOJG, KNJV, Boerennatuur 
en Federatie Particulier Grondbezit in Friesland een brief gestuurd aan de Friese Statenleden. 
Hiermee uitten zij hun ongenoegen over een behandelbedrag, de onduidelijkheid over de financiële 
middelen en contractduur van de foerageergebieden. Ook vinden zij het voorbarig om nu al vier 
maanden winterrust vast te leggen voor over twee jaar. 
Samen met de NOJG heeft de NMV een bijeenkomst georganiseerd in Joure. Thema van deze 
bijeenkomst was, “Gans: Van plaag tot wintergast”. Hiervoor waren alle Statenleden, boeren, jagers 
en overige betrokkenen in Friesland uitgenodigd. In hun presentaties gaven zowel de NOJG als de 
NMV aan waar de voorliggende Friese ganzenaanpak niet in voorziet en zelfs te kort schiet. 

Onkruidbeheer 
Al vele jaren ondervinden melkveehouders overlast van overwaaiende (onkruid)zaden vanuit 
aangrenzende percelen. Het probleem neemt vooral toe in de nabijheid van natuurterreinen, 
beheersgronden, bermen en (spoor)taluds. Distels, zuring, fluitekruid en bereklauw zijn schadelijk voor 
de kwaliteit en de opbrengst van het grasland en geven problemen met de bestrijding. Deze soorten 
zijn niet wenselijk in grasland voor runderen Jacobskruiskruid is extra schadelijk, omdat het een giftig 
onkruid is en een groot gevaar vormt voor de diergezondheid. Problemen met dit onkruid ontstaan 
doordat niet vroegtijdig en adequaat wordt gereageerd op verstoring in de bodem. De onkruiden 
blijven te lang staan, gaan zaden vormen en verspreiden zich weer. Melkveehouders worden met 
hoge kosten opgezadeld en moeten onnodig meer bestrijdingsmiddelen gebruiken. In een brief aan 
gemeenten, provincies en grondeigenaren heeft de NMV verzocht dit probleem te erkennen en zich in 
te spannen verdere verspreiding van de onkruidzaden te voorkomen. 

Muizenoverlast 
In oktober 2014 bleek dat muizen veel schade veroorzaakten in de regio 
Friesland. De NMV heeft een meldpunt opgezet om de schade te inventariseren. 
Dit heeft in februari 2015 tot een ledenavond in Heerenveen met politici, de 
Provincie Friesland, het Ministerie van economische Zaken en de Rabobank 
geleid 

Behandelbedrag Faunafonds 
In een brief aan staatssecretaris Dijksma heeft de NMV verontwaardigd, boos en teleurgesteld 
gereageerd op het, per 1 oktober 2014, in te stellen behandelbedrag van het Faunafonds. In augustus 
is de wijziging van de Regeling tarieven Flora- en Faunawet in de Staatscourant gepubliceerd. Daarin 
wordt het behandelbedrag van € 300,- voor schadeaanvragen bij het Faunafonds vastgesteld, op 
voordracht van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Deze kosten komen bovenop het eigen risico van € 
250,-. De NMV vindt dat deze regeling een volstrekt onrechtvaardige last bij agrarische ondernemers 
legt. Dankzij de inzet van de NMV wordt het behandelbedrag in de provincie Gelderland verrekend in 
de schadevergoeding. 
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Diergezondheid en dierwelzijn 

In de ban van de vogelgriep 
In het najaar van 2014 greep de vogelgriep steeds verder om zich heen. Diverse malen is Nederland 
opgeschrikt  door de melding dat vogelgriep is vastgesteld op een pluimveebedrijf. Ondanks de door 
het ministerie van Economische Zaken genomen maatregelen. Iedere melding was een slag voor de 
pluimveesector. Maar ook voor melkveehouders met een pluimveetak ernaast. De NMV heeft steeds 
deelgenomen aan het basisoverleg in Den Haag. Zo bleven we nauw betrokken en konden we onze 
leden snel informeren. 

UDD maatregel antibiotica 
Per 1 maart 2014 heeft de Nederlandse overheid de UDD (Uitsluitend Door Dierenarts) maatregel 
voor antibioticagebruik in de veehouderij aangescherpt. Vanaf die datum is alle gebruik van UDD 
middelen voorbehouden aan de dierenarts. Mede door de inzet van de NMV is een groot deel van de 
middelen buiten het UDD-regime gebleven. 

Antibioticagebruik; compliment aan melkveehouders 
De politiek kan tevreden zijn; de melkveehouderij zijn er in 2013 opnieuw in geslaagd weinig 
antibiotica te gebruiken. Uit gegevens van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) blijkt dat het 
gemiddelde antibioticagebruik in 2013 uitkwam op 2.8 dierdagdoseringen. Dit is zelfs een fractie lager 
dan in 2012 toen de melkveehouderij een reductie van 25% realiseerde tot 2.9 dierdagdoseringen.  

Diergezondheidsfonds 
De NMV heeft bij het Ministerie voor Economische Zaken gepleit 
voor een sectorgericht Diergezondheidsfonds. In dit fonds zal 
ook rekening moeten worden gehouden met de afzet van 
gevaccineerde producten. Wanneer er een uitbraak van een 
ziekte zal zijn, zal er veel minder en minder snel worden 
geruimd. Ook vind de NMV dat er speciale aandacht moet 
komen voor de gevolgschade. Het kan immers niet zo zijn dat 
getroffen veehouders hun bedrijf noodgedwongen moeten 
beëindigen bij een eventuele uitbraak van een veewetziekte. Dit 
risico zal, zo vindt de NMV, moeten worden gedragen door de 
gehele maatschappij. De NMV is voorstander van het 
onderbrengen van het Diergezondheidsfonds bij de overheid. 

Zienswijze Besluit emissiearme huisvestingssystemen  
landbouwhuisdieren 
De NMV heeft naar aanleiding van de publicatie in de 
Staatscourant van het Besluit emissiearme 
huisvestingssystemen landbouwdieren een zienswijze gestuurd 
aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze zienswijze 
zijn de volgende punten opgenomen: 

1. Ontbreken van een overgangsrecht. 
2. Geen rekening gehouden met weidegang. 
3. Ontbreken van communicatie. 
4. Nadelen m.b.t. (brand)veiligheid, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. 
5. Kilogrammen blijven. 

De NMV heeft gevraagd het besluit aan te passen. 
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ZUIVEL 

NMV lid van ZuivelNL 
Tijdens de ALV op 2 juli is de NMV lid geworden van ZuivelNL en toegetreden tot het bestuur. Na de 
organisaties die ZuivelNL hebben opgericht, LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie 
(NZO) is de NMV het derde lid van ZuivelNL. Het draagvlak van deze ketenorganisatie wordt daarmee 
verder verbreed. Door lid te worden van ZuivelNL wil de NMV de belangen van haar leden binnen 
deze inter-brancheorganisatie borgen. ZuivelNL is opgericht ter versterking van de Nederlandse 
zuivelketen. Het is een platform voor overleg met alle partijen die betrokken zijn bij de zuivelsector. De 
belangrijkste thema’s van ZuivelNL zijn voedselveiligheid, diergezondheid, duurzaamheid, kennis en 
innovatie, arbeid en export. 

Voortgang Convenant Weidegang 
In de voortgangsrapportage van het Convenant Weidegang heeft de NMV verslag gedaan van de 
wijze waarop zij het belang van weidegang steeds weer onder de aandacht heeft gebracht van 
melkveehouders en andere stakeholders; 

• De NMV heeft weidegang geïncorporeerd in alternatieve voorstellen voor wetgeving m.b.t. 

grondgebondenheid, zodat weidegang ook langs deze weg wordt gestimuleerd. 
• De NMV heeft beweidingsadvies en –instrumenten aangeboden aan melkveehouders. 
• De NMV heeft het belang van kavelruil (huiskavels) onder de aandacht gebracht bij 

overheden. 
De Voortgangsbijeenkomst 2014 van het Convenant Weidegang was op 15 december 2014. 

Crisismaatregelen voor de melkveehouderij? 
De NMV heeft de gebeurtenissen rond de boycot van Nederlandse agrarische producten door 
Rusland gevolgd en is tevreden dat zowel de Nederlandse als de Europese politiek de helpende hand 
wil gaan bieden aan de agrarische sector. Het is immers niet terecht dat deze sector grotendeels 
opdraait voor de kosten die veroorzaakt worden door politieke beslissingen. De NMV is ook tevreden 
dat de politiek nu wel de noodzaak inziet van extra crisismaatregelen, ook voor de melkveehouderij. 
De Europese Commissie heeft laten weten dat de opslagkosten voor boter, magere melkpoeder en 
bepaalde soorten kaas voor een bepaalde periode zullen worden vergoed. De NMV is en blijft van 
mening dat interventie (de tijdelijke opslag van producten) niet de oplossing is voor het stabiliseren 
van de zuivelmarkt.  

NMV in Brussel 

Vertegenwoordiging op Europees niveau 
De NMV vindt het erg belangrijk ook op Europees niveau vertegenwoordigd te zijn door de European 
Milk Board (EMB). In 2014 heeft de EMB twee ledenvergaderingen georganiseerd waar NMV 
vertegenwoordigers bij aanwezig waren. 

TTIP 
De NMV maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de TTIP. Volgens de NMV vormt TTIP een 
grote bedreiging voor de EU, zowel economisch, ecologisch als sociaal. Alle inspanningen van de 
Nederlandse melkveehouderij om innovatief bezig te zijn (terugdringen van antibiotica gebruik, geen 
hormoongebruik voor melkgift en groei etc.) zullen voor niets zijn geweest. Daarom heeft de NMV in 
oktober 2014 deelgenomen aan een manifestatie in Amsterdam tegen dit verdrag. Al eerder, op 
maandag 19 mei heeft een ronde tafel gesprek plaats gevonden om Tweede Kamerleden te 
informeren over het TTIP verdrag. In juli heeft de NMV een ingezonden brief aan het Financieel 
Dagblad mde ondertekend. Deze brief is geschreven door Sieta van Keimpema, voorzitter Dutch 
Dairymen Board en Geert Ritsema, Campagneleider energie en grondstoffen Milieudefensie. 
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Milk Market Observatory 
De EMB heeft positief gereageerd op het instellen van een Milk Market Observatory (MMO) door EU 
Commissaris Dacian Ciolos. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Niet alleen data over 
bijvoorbeeld prijzen, marges, productie, voorraden en handel worden verzameld, maar van de 
permanente leden wordt een analyse van deze cijfers verwacht met aanbevelingen waarop de 
Europese Commissie handelend zal kunnen optreden. De EMB zal in de toekomst zoals alle 
permanente leden van de MMO, twee vaste zetels in het MMO bekleden. Deze nieuwe aanpak zal de 
daadkracht en besluitvorming op basis van analyses van de ontwikkelingen op de zuivelmarkt ten 
goede komen. 

Symbolische actie EMB 
Op 12 december 2014 zijn bestuursleden van de NMV afgereisd naar Brussel om de actie van de 
EMB kracht bij te zetten. In een meer van melk verdronken op symbolische wijze de EU-
landbouwcommissaris Phil Hogan, Bondskanselier Angela Merkel, de Franse president François 
Hollande en de Nederlandse minister-president Mark Rutte. Ondanks het feit dat er niet veel 
ruchtbaarheid aan deze actie is gegeven, kwamen er toch vanuit heel Europa veel melkveehouders 
om de politiek voor een nieuwe crisis in de melkmarkt van Europa te waarschuwen. Ook de pers was 
goed vertegenwoordigd. 

MVP 
Dat eind 2014 de melkprijs is gaan dalen was voor niemand een verrassing. Wel dat het in zo’n rap 
tempo ging. Op de ALV van de EMB in november was de melkprijs dan ook het gesprek van de dag. 
De EMB is van mening dat in een dergelijke situatie extra crisismaatregelen noodzakelijk zijn en heeft 
een plan ontwikkeld dat ook kan worden toegepast als er geen quota zijn. Dit voorgestelde Markt 
Verantwoordelijkheidings Programma (MVP) werd op de EMB ledenvergadering gepresenteerd. Het 
voorstel van de EMB gaat uit van een marktindex (melkprijzen en productiekosten). Wanneer de 
productiekosten worden gedekt door de opbrengstprijzen is de index boven de 100. Zodra de index tot 
onder de 100 daalt treedt het MVP in werking. In het kort komt het er op neer dat er dan drie stappen 
worden toegepast (al naar gelang de index verder daalt of niet). Door alle leden van de EMB is dit 
plan met open armen ontvangen. De NMV zal dit plan in Nederland met politici en de zuivelindustrie 
bespreken. 

Overig 

Gedupeerden van Deutsche Bank 
De NMV heeft samen met de andere agrarische vakbonden (NAV, NPV en NVV) een 
informatiemiddag gehouden voor gedupeerden van de Deutsche Bank. Naar aanleiding daarvan is de 
Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank opgericht, die als belangenbehartiger kan fungeren voor 
alle gedupeerde ondernemers (ook niet NMV-leden) van de Deutsche Bank. Inmiddels heeft de 
stichting de naam Stichting Meldpunt Banken gekregen. Deze stichting kan tevens als “waakhond” 
optreden voor gevallen waarin banken hun toezeggingen niet nakomen. De stichting opereert als een 
zelfstandige en onafhankelijk organisatie. Het meldpunt staat sinds begin april 2014 ook open voor 
gedupeerden van renteswaps. 

Voedsel Anders Conferentie 
Eind februari sprak een overweldigend aantal van 800 deelnemers twee dagen lang  in Wageningen 
over eigentijdse, duurzame en eerlijke manieren van voedsel produceren. Aan deze Voedsel Anders 
Conferentie, georganiseerd door o.a. Platform ABC, namen boeren, burgers, wetenschappers en 
maatschappelijke organisaties deel. Ook een aantal leden van de NMV waren aanwezig en hielden 
presentaties. 
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Symposium Gezinsbedrijf 
De Verenigde Naties hebben 2014 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Gezinsbedrijven in de 
Landbouw. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) wilde hiermee de aandacht vestigen op de rol 
van gezinslandbouw in de voedselvoorziening en de bestrijding 
van honger en armoede. Reden genoeg voor de NMV, als 
voorvechter van een goed gezinsinkomen voor melkveehouders, 
om aandacht aan dit onderwerp te geven. Tijdens het 
symposium op woensdag 12 maart 2014 stond de toekomst van 
het gezinsbedrijf centraal. Blijft het gezinsbedrijf zoals we dat nu 
kennen de hoeksteen van de landbouw in Nederland? Na 
inleidingen door Krijn Poppe (econoom en onderzoeker van het 
Landbouw Economisch Instituut, Wageningen UR) en Jan 
Douwe van der Ploeg (Hoogleraar Rurale Sociologie, Wageningen UR) hebben de aanwezigen onder 
leiding van dagvoorzitter Aart van Cooten (Citaat) gediscussieerd over vooraf opgestelde stellingen. 

Zegveld blijft bestaan 
De proefboerderij in Zegveld is hèt melkveeproefbedrijf voor veenweide in het westen van Nederland. 
Deze proefboerderij is zelfs het enige melkveeproefbedrijf voor de rundveehouderij dat op veengrond 
ligt. En daarmee uniek in de wereld. Even leek het erop dat dit zou gaan verdwijnen. Met de aankoop 
van de proefboerderij door Coöperatie KTC (KennisTransferCentrum) is dat nu voorkomen. Op 19 mei 
heeft het bestuur van de NMV definitief besloten om met één participatie te gaan deelnemen in de 
Coöperatie KTC Proefboerderij Zegveld. De NMV wil, onder het motto “meten is weten”, onderzoek 
altijd bevorderen. Zo hoopt de NMV ook een actieve bijdrage te kunnen leveren aan onderzoek voor 
veehouderij op veengrond. Als vergoeding krijgt de NMV 2% rente op het ingelegde geld, dat haar 
eigendom blijft. 

ALV 
Een locatie centraal in het land, goede resultaten in het afgelopen jaar, gevulde koek bij de koffie en 
een gerenommeerde spreker in het middagprogramma. Prima ingrediënten voor een geslaagde 
Algemene Ledenvergadering van de NMV in juni 2014. Helaas viel de opkomst wat tegen. En dat is 
jammer, want het bestuur wil graag verantwoording afleggen, terugkijken op het afgelopen 
verenigingsjaar en samen met de leden de successen vieren. Het NMV-bestuur blijft zoeken naar de 
juiste formule voor een succesvolle ALV. 

NMV op beurzen 
Ieder jaar is de NMV aanwezig op diverse landbouwbeurzen. Dit is steeds weer een goede 
gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten en persoonlijk van gedachten te wisselen over 
zaken die de melkveehouderij betreffen. In 2014 was de NMV in juni vertegenwoordigd op de beurs in 
Halle, in oktober op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg en in november in 
Gorinchem. Ook was de NMV in december aanwezig op de beurs in Leeuwarden. Zo hebben 
bestuurders van de NMV weer veel leden kunnen spreken en met hen van gedachten kunnen 
wisselen. 

Wisseling van de wacht 
In april heeft Mariska van Zoest, na 17 jaar trouwe dienst, afscheid genomen van de NMV. Mariska 
heeft sinds de oprichting van de NMV het secretariaat beheerd. Ingrid Evers heeft in maart 2014 deze 
taak van Mariska overgenomen. 

Met de aanstelling van Toos van Oers als beleidsmedewerker is het NMV-secretariaat weer op volle 
sterkte gekomen. 
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Verhuizing secretariaat 
In december 2014 is ook het adres en telefoonnummer van de NMV gewijzigd. Het nieuwe adres is: 
 Krachtighuizerweg 28 
 3881 PD Putten 
Telefonisch is de NMV bereikbaar via 06 213 22313. 

Tot slot 
Naast de hierboven beschreven hoofdpunten was de NMV in 2014 actief op uiteenlopende gebieden 
en was zij betrokken bij allerlei provinciale- en nationale overleggen. De NMV 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. De NMV heeft haar 
leden hierover via de website en het ledenblad Koebont geïnformeerd. 

Het ledenblad Koebont is 11 keer verschenen. 

Twitter 
In 2014 heeft de NMV een Twitter-account geopend. De naam van dit account is @NMVnieuws Volg 
ons! Ook heeft de NMV al langer een facebook-account. Ook daarvoor geldt; ‘like’ de NMV! 

Samenstelling bestuur in 2014 
Dirk-Jan Schoonman   Voorzitter   
Geert Kroes     Vicevoorzitter   
Irene van der Sar – Bouwmeester  Secretaris   
Tonny ten Vregelaar    Penningmeester (tot juni 2014; daarna algemeen bestuurslid) 
Niels Leerink    Penningmeester (vanaf juni 2014) 
Marius Bouwmeester   Algemeen bestuurslid 


