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18 maart 2015
Waterschap verkiezingen
NMV-leden zijn verkozen in de wa-
terschapsbesturen in Noord-Holland 
en Noord Brabant.

11 maart 2015
Fries Convenant Erfafspoeling
NMV is medeondertekenaar van dit 
unieke samenwerkingsverband. Het 
convenant moet er toe leiden dat de 
verontreiniging van het water vanaf 
het erf van melkveebedrijven aan-
zienlijk vermindert. De verontreini-
ging die tot nu aan de melkveehou-
derij werd toegeschreven blijkt vele 
malen kleiner te zijn dan aanvanke-
lijk gedacht.

April 2015
Fotowedstrijd
De NMV wil de negatieve beeldvor-
ming van de melkveehouderij om-
vormen en juist de positieve kanten 
belichten. Want die zijn er genoeg! 
Onder het motto ‘dansend weer naar 
buiten’ sturen NMV-leden massaal 
foto’s en filmpjes van koeien die na 
de winter weer voor het eerst naar 
buiten gaan.

Mei 2015
Regeling veeverlosapparaat
De NMV heeft samen met de KNMvD 
en de Dierenbescherming erop aan-
gedrongen dat het gebruik van een 
veeverlosapparaat wettelijk wordt 
geregeld. Dit is in het belang van zo-
wel het dier als de veehouder.

In dit nummer:

- Nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling

- Terugvragen leges vergunningen

- Voedsel Anders conferentie

Juni 2015
Daling van gebruik antibiotica in 
melkveehouderij zet door.
Maar waar ligt de grens?

7 juli 2015
Nieuwe voorzitter voor de NMV; 
Harm Wiegersma
Met het aantreden van Klaas Wolters 
en Bertus Doppenberg is het NMV-
bestuur weer voltallig

26-27 augustus 2015
NMV organiseert ledenbijeen-
komsten over Melk Verantwoor-
delijkheid programma (MVP) en 
fosfaat
Het is onrustig in agrarisch Europa. 
Collega’s uit verschillende sectoren 
in meerdere landen demonstreren 
tegen de huidige lage prijzen voor 
o.a. vlees, groente en melk. Daarom 
organiseren NMV en DDB gezamen-
lijk bijeenkomsten om hun leden te 
informeren over fosfaatregelgeving, 
de huidige markt en het Markt Ver-
antwoordelijkheid Programma.

7 september 2015
Demonstratie in Brussel
Zo’n 8.000 Europese boeren, waren 
maandag 7 september in Brussel. Ze 
trokken met ongeveer 1.500 tracto-
ren naar het gebouw van de Euro-
pese Commissie waar de Landbouw-
ministers een extra vergadering had-
den. Ook veel NMV-leden hebben 
gehoor gegeven aan de oproep van 
het bestuur en zijn meegereisd naar 
Brussel. De boeren demonstreerden 

2015: Terugblik op 
een enerverend jaar
Waar was de NMV? Dààr was de NMV!

omdat zij oplossingen willen voor de 
huidige crisis in de landbouw. Oplos-
singen die de oorzaak van het pro-
bleem aanpakken.

17 september 2015
NMV-leden wijzen verplichte in-
voering van Kringloopwijzer af
Op een druk bezochte informatie-
avond op 17 september hebben de 
leden van de Nederlandse Melkvee-
houders Vakbond (NMV) zich uitge-
sproken tegen een verplichte invoe-
ring van de Kringloopwijzer. Door dit 
signaal is deelname niet verplicht ge-
steld. Alleen kosteloos aanmelden is 
noodzakelijk geworden. Inmiddels 
wijst de realiteit uit dat de reken-
systematiek van de kringloopwijzer 
niet klopt, waardoor de borging niet 
op orde is. Dit geeft vertraging in de 
invoer.

22 september 2015
Gesprek met Nitraatcomité in 
Brussel geeft nieuwe inzichten
Verbetering van de waterkwaliteit is 
de belangrijkste eis voor  behoud van 
derogatie, het fosfaatplafond is niet 
‘vastgespijkerd’ en Nederland kan al-
tijd verzoeken om het plafond te wij-
zigen, uiteraard wel onderbouwd met 
redenen. Dit zijn de belangrijkste uit-
komsten uit het gesprek dat de NMV 
en de DDB op 22 september 2015 
hadden met het Nitraatcomité van de 
Europese Commissie in Brussel.

2 oktober 2015
Bodemdag in Papekop
Op vrijdag 2 oktober kwamen meer 
dan 60 belangstellenden naar de 
themadag in het kader van het Jaar 
van de Bodem georganiseerd door de 
NMV. Deskundige sprekers lieten hun 

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond spreekt grote waar-
dering uit voor het besluit van de zuivelverwerkers om melkvee 
houders die zijn gedupeerd door de ijzel, volledig te compense-
ren voor de geleden schade.
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licht schijnen op de fosfaatproblema-
tiek in Nederlandse bodems en wa-
teren. Hieruit bleek o.a. dat fosfaat 
in oppervlaktewater grotendeels uit 
andere bronnen komt dan de land-
bouw. Veel vragen, verhitte discus-
sie maar weinig antwoorden van het 
ministerie.

7 oktober 2015
NMV spreekt in tijdens hoorzit-
ting in de Tweede Kamer over de 
situatie in de melkveehouderij
Tijdens de hoorzitting / rondetafel-
gesprek op 7 oktober in de Twee-
de Kamer heeft vicevoorzitter Klaas 
Wolters het NMV standpunt naar vo-
ren gebracht. De politiek bleek nog 
zeer verdeeld te zijn over de invoe-
ring van fosfaatrechten.

12 november 2015
NMV vraagt luisterend oor van 
staatssecretaris van Dam
Met een demonstratie aan de Hof-
weg in Den Haag, een persconferen-
tie in Nieuwspoort en het aanbieden 
van een luisterend oor’ aan de nieu-
we staatssecretaris maakten de NMV 
en DDB duidelijk dat het zuivelbeleid 
desastreus is voor melkveehouders. 
Deze symbolische actie was één van 
de talrijke protesten en acties waar-
mee melkveehouders in de gehele 
Europese Unie hun ongenoegen over 
de crisis in de zuivelmarkt kenbaar 
maakten.

17 december 2015
Staatssecretaris Van Dam in ge-
sprek met NMV

NMV is uitgenodigd voor een per-
soonlijk gesprek met staatssecreta-
ris Van Dam over fosfaatregelgeving, 
verminderde regeldruk en zuivel.

17-22 december 2015
NMV spreekt klare taal; ledenbij-
eenkomsten over fosfaatregelge-
ving
Boeren kwamen voor helderheid en 
duidelijkheid over de fosfaatregel-
geving naar NMV-bijeenkomsten op 
diverse plaatsen in het land. Aan 
de hand van een presentatie over 
wat er de afgelopen maanden ach-
ter de schermen heeft plaats gevon-
den werd inzicht gegeven in de wij-
ze waarop de besluitvorming plaats 
vindt. Fosfaat is zeker geen gemak-
kelijk vraagstuk.

Schadebestrijding van ganzen nabij waterrijke 
Natura2000-gebieden in Overijssel

Er bestaat veel onduidelijkheid 
over de bestrijding van schade 
door ganzen nabij waterrijke Na-
tura 2000-gebieden in Overijs-
sel. Daarom heeft de Faunabe-
heereenheid (FBE) een informa-
tiebijeenkomst georganiseerd 
voor grondgebruikers en jagers.

Er bestaat veel onduidelijkheid over 
de bestrijding van schade door gan-
zen nabij waterrijke Natura 2000-ge-
bieden in Overijssel. Daarom heeft 
de Faunabeheereenheid (FBE) een 
informatiebijeenkomst georgani-
seerd voor grondgebruikers en ja-
gers.
De waterrijke Natura 2000-gebie-
den van Overijssel zijn; Weerribben, 
Zwarte Meer, Rijntakken en Eng-

bertsdijkvenen. In een straal van 
500 meter rond deze natuurgebie-
den is het niet toegestaan om gan-
zenschade met een geweer te be-
strijden. De ontheffing om ganzen te 
schieten die gewasschade aanrich-
ten mag daar niet worden gebruikt.

Beroep van Vogelbescherming 
gegrond verklaard
Het College van Gedeputeerde Sta-
ten van Overijssel had aan de FBE 
onder voorschriften een ontheffing 
verleend van artikel 68 van de Flo-
ra en faunawet voor het jaarrond 
met een geweer doden van grau-
we ganzen, kolganzen en brand-
ganzen. De Vogelbescherming heeft 
deze ontheffing aangevochten om-
dat dit geen bestaand gebruik is en 
deze ontheffing een NatuurBescher-
mingswet-vergunning (NBwet-ver-
gunning) nodig heeft. De Raad van 
State heeft dit beroep gegrond ver-
klaard.

Dwangsom € 5000
De FBE heeft kaarten waarop de ge-
bieden staan waar de bestrijding 
van ganzenschade met geweer niet 
is toegestaan. Wanneer in deze ge-
bieden toch ganzen worden gescho-
ten staat daar een dwangsom op van 
€ 5000. Deze boete zal de FBE door-

belasten naar de Wildbeheereenheid 
(WBE), machtighouder van de ont-
heffing. Schade door ganzen (van 
1 november tot 1 april) zal worden 
vergoed. Men hoeft geen inspan-
ningsverlichting, zoals verjagen of 
linten plaatsen.

Inbreuk eigendomsrecht
Tijdens de informatiebijeenkomst 
werd aangegeven dat de gronden die 
in een straal van 500 meter liggen, 
eigendom zijn van boeren. Deze be-
perking is een inbreuk op het eigen-
domsrecht. Het is aan de grondeige-
naren om eventueel een procedure 
te starten. Een NBwet-vergunning is 
aangevraagd met een effectenrap-
portage waarbij het gebruik van de 
ontheffing wordt aangetoond en on-
derbouwd.

Blijf faunaschade melden
Door de FBE is dringend verzocht om 
alle faunaschade, inclusief de scha-
de waarvoor geen verzoek tot te-
gemoetkoming wordt ingediend, te 
blijven melden. Deze gegevens zijn 
van belang bij de onderbouwing van 
het faunabeheerplan en de aanvraag 
van ontheffingen. Alle schade kan 
worden gemeld bij het Fauna Schade 
Registratie Systeem (SRS op) www.
faunaschade.nl.
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Leges vergunningen terugvragen
Het is de NMV een doorn in het oog dat de leges voor een natuurbeschermingswetvergunning in som-
mige provincies schrikbarend hoog zijn. De verschillen per provincie zijn groot. Utrecht, Drenthe, 
Overijssel en Noord-Brabant hebben de hoogste leges.

De leges komen uit een wet, een 
verordening, waarop geen inspraak 
mogelijk is. De leges zijn niet ge-
baseerd op het werk dat er met uw 
eigen vergunning gemoeid is, maar 
dienen gebaseerd te zijn op een ge-
middelde over de kosten die zijn ge-
maakt over alle vergunningen sa-
men. In de praktijk blijkt het lastig 
om de onderbouwing van de totaal-
kosten te weerleggen.

Er zijn echter wel degelijk kansen 
om legeskosten terug te vragen. In 
die gevallen waar de aangevraagde 
vergunning ingetrokken, afgewezen 
of niet verleend is, kan een terugga-
ve-verzoek worden gedaan en heeft 
de aanvrager vaak recht op gedeel-
telijke reductie. Ook als de vergun-
ning voor een project in meerdere 
fasen tot stand is gekomen mogen 
de legeskosten niet zonder meer bij 
elkaar worden opgeteld. De provin-
cie, gemeente of omgevingsdienst 
dient rekening te houden met de 
voorgaande aanvragen. Hierbij kunt 
u denken aan een ingetrokken ver-
gunning, door de rechter vernietig-
de vergunningen, maar ook aan een 
salderingsverzoek gevolgd door een 
aanvraag van een vergunning in het 
kader van de Natuurbeschermings-
wet en vastgelopen salderingsver-

zoeken die later hervat zijn in een 
nieuwe aanvraagprocedure.

Als u bezig bent met een natuurbe-
schermings- of omgevingsvergun-
ning en u krijgt een brief met een 
zogenaamd besluit over de aan-
kondiging van de leges, dan kunt 
u binnen de genoemde termijn van 
zes weken een bezwaarschrift in 
(laten) dienen hierover. U dient de 
nota wel te betalen en krijgt bij ge-
lijk, achteraf een deel van de be-
taalde leges terug. Hierbij heeft u 
de kopieën nodig van alle legesbe-
sluiten. Als het moeite kost de ou-
dere stukken te vinden, dan kunt u 
alvast reageren met een pro forma 
reactie, die u later laat aanvullen. 

Als u het bezwaar uit handen wilt 
geven, kan dat op no cure - no pay 
basis. Dat houdt in dat de dienstver-
lener bij geen resultaat niets bere-
kent. Bij gelijk krijgt de dienstverle-
ner de proceskostenvergoeding die 
het rijk uitkeert. Daarnaast is een 
vergoeding van 15% over het be-
haalde legesvoordeel gebruikelijk.

De NMV kent meerdere dienstver-
leners, die in het verleden op deze 
manier al een aantal leden hebben 
geholpen. Meldt altijd dat u reageert 

als NMV lid en maak zelf duidelijke 
afspraken. De NMV is niet verant-
woordelijk voor de verdere afhan-
deling, maar informeert u over de 
mogelijkheid om met geen of aan-
zienlijke lagere kosten resultaat te 
boeken, want inkomen daar draait 
het om!

Wolters-Ane
@WoltersAne
Via @Boerburgertweet vertelt @
VermeulenEls1 nog eens:
Lage prijzen leiden niet tot die-
renleed. Lage prijzen leiden tot 
boerenleed.

Boer+burgertweetmeet
@Boerburgertweet
Als agrariër vind ik het belangrijk 
om bij te dragen aan leefbaar-
heid op t platteland. Vandaar dat 
ik mij veel inzet in diverse bestu-
ren.

Volg ons op Twitter
@NMVnieuws
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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 volgen-
de NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Joke Visser-Veldhuisen aan de beurt. Zij heeft het stok-
je gekregen van Marion Logtenberg.

De vraag van Marion Logtenberg 
aan Joke Visser-Veldhuisen:
Hoe verlopen de veemarkten, 
welke invloed hebben de vee-
markten op de prijzen? En kun-
nen veemarkten blijven bestaan 
met alle veranderingen in regel-
geving?
Voor de NMV ben ik al vanaf voor 
de eeuwwisseling iedere week be-
trokken bij de veemarkten. Na de 
MKZ is de regelgeving flink aan-
gescherpt waardoor in Nederland 
drie veemarkten open zijn geble-
ven ; Bunnik, Leeuwarden en Pur-
merend. Deze veemarkten houden 
zich staande, hoewel Purmerend 
onlangs, door een tekort aan aan-
voer van koeien, de koemarkt op 
vrijdag voor onbepaalde tijd heeft 
opgeschort. De veemarkten zijn 
belangrijk voor de prijsvorming 
omdat er door de markt, hoe klein 
het percentage van de totale hoe-
veelheid te verhandelen vee ook is, 
handel ontstaat over de waarde van 
het vee. Bij het wegsturen van vee 
naar bijv. een slachthuis is het ach-
teraf altijd maar afwachten hoeveel 

je voor het dier ontvangt. Het argu-
ment ‘dan weet ik tenminste hoe-
veel mijn koe weegt’ gaat niet op, 
want ook van vee dat verhandeld 
wordt op de markt kunnen weeg-
brieven worden opgevraagd.

De veranderende regelgeving 
maakt het de veemarkten wel moei-
lijk. Steeds weer worden nieuwe ei-
sen gesteld die kostenverhogend 
werken. Het ene kwaliteitssysteem 
is nog amper opgetuigd of het vol-
gende kwaliteitssysteem wordt al-
weer in het leven geroepen met op-
nieuw grote tijd- en geldverslinden-
de eisen.

Kun je iets over jouw bedrijf 
vertellen?
Mijn man, oudste dochter en onder-
getekende vormen een maatschap 
in Purmer, Noord-Holland. Wij heb-
ben momenteel circa 80 melkkoei-
en met bijbehorend jongvee en 
houden ruim 150 fokschapen. Wij 
zijn ons aan het oriënteren hoe we 
in de toekomst verder willen mel-
ken; gaan we de melkput vergro-

ten of worden het twee melkrobots. 
De koeien krijgen in de stalperiode 
twee keer per dag gemengd rant-
soen van gras, maïs, sojameel en 
individueel krachtvoer. ’s Zomers lo-
pen onze koeien dag en nacht bui-
ten. Wij hebben een extensief be-
drijf waardoor wij maïs en gras ver-
kopen.

Wat zijn volgens jou op dit mo-
ment de grootste problemen in 
de melkveehouderij?
Het grootste probleem in de land-
bouw is momenteel de te lage melk-
prijs, de steeds veranderende re-
gelgeving en de tijd- en geldver-
slindende administratieve lasten-
druk die dit met zich meebrengt. 
Daarbij komt de onzekerheid over 
de fosfaatregelgeving en de even-
tuele generieke korting. Ik vind het 
hoogst onterecht dat van extensie-
ve bedrijven, die niet bijdragen aan 
het ‘fosfaatproductie-probleem’, 
de plaatsingsruimte niet mag wor-
den meegerekend. Wellicht weten 
wij als deze Koebont uitkomt meer, 
maar het duurt veel te lang voor-
dat hier duidelijkheid over gegeven 
wordt of werd.

Waarom ben je lid van de NMV 
en bestuurder geworden?
Wij zijn meteen bij de oprichting 
van de NMV lid geworden omdat in 
Noord Holland de verontruste melk-
veehouders al verschillende bijeen-
komsten hadden georganiseerd. 
Daarbij bleek dat de kennis van 
de mestproblematiek en rioolover-
schotten groot was. Natuur en mi-
lieu deponeerde allerlei onzinnige 
stellingen in de media die niet wer-
den weersproken door andere or-
ganisaties of de overheid. De NMV 
is anders, zij doet eerst gedegen 
onderzoek voordat ze ergens mee 
naar buiten komt, praat niemand 
naar de mond en schroomt niet om 
tegen de stroom in te roeien. Ach-



Aan wie wil je dit estafettestok-
je doorgeven en welke vraag wil 
je hem/haar stellen?
Ik geef het stokje door aan Ron 
Stuyt uit Wijdewormer. Mijn vraag 
is: Ron, jij bent sinds kort lid van 
het provinciaal bestuur in Noord 
Holland geworden. Wat is de reden 
dat je bestuurder bent geworden? 
Jij hebt in Noord Holland het dos-
sier ganzen op je genomen. Wat is 
je motivatie om dit te doen en wat 
hoop je te bereiken in dit of ande-
re dossiers?
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Vakbond: Vereniging van werk-
nemers of werkgevers die in 
hetzelfde vak werkzaam zijn, 
met als doel de behartiging van 
de belangen van het vak en de 
verdediging van de sociale en 
economische belangen van de 
leden. (bron: van Dale woorden-
boek der Nederlandse taal).

teraf, nu bijna 20 jaar later, consta-
teer ik dat bij veel onderwerpen de 
NMV gelijk had. En daar heeft de 
gevestigde orde tot op de dag van 
vandaag het nog geregeld moeilijk 
mee. Na de periode dat ik secreta-
ris was van het bestuur van de NMV 
ben ik actief gebleven in het provin-
ciale bestuur. Nu ben ik alweer een 
aantal jaren lid van het Landelijk 
Bestuur. Een vakbond vóór en dóór 
melkveehouders spreekt mij aan.

Waar moet de NMV zich vooral 
op richten / mee bezig houden?
De grootste issues zijn zuivelbeleid 
en mest. Niet voor niets is de slo-
gan van de NMV al 20 jaar ‘Inkomen 
daar draait ‘t om’. Daarnaast zijn er 
nog veel meer belangrijke onder-
werpen zoals de ‘PAS’, water, dier-
gezondheid enz. enz. 
De overheid heeft zo’n tien jaar 
geleden ingezet op decentralisa-
tie van de regelgeving, uitvoering 
en handhaving. Hierdoor kost het 
de melkveehouder steeds meer tijd 
en moeite om alle regelgeving van 
de provinciale, gemeentelijke en de 
rijksoverheid bij te houden. Daaruit 
vloeit voort dat ook de NMV regio’s 
nog sterker zullen moeten worden 
om de NMV-leden van goede infor-
matie te kunnen voorzien. Daarom 

is het belangrijk dat meer melkvee-
houders die zich betrokken voelen 
bij de NMV, zich in gaan zetten voor 
hún organisatie. Uiteindelijk maken 
vele handen licht werk.
Natuurlijk kan de NMV ook de con-
tributie verhogen en beleidsmede-
werkers aanstellen om onze belan-
gen te vertegenwoordigen. Maar de 
NMV is juist zo uniek en wordt ge-
waardeerd omdat de melkveehou-
der zelf aan het woord is.

Het lijkt erop dat besturen alleen 
maar werk en nog eens werk is. En 
zeg nou eerlijk daar zit natuurlijk 
niemand op te wachten, wij heb-
ben het allemaal druk. Maar bestu-
ren bij de NMV is een verrijking voor 
jezelf en zeker leerzaam. Je ont-
moet mensen met frisse gedach-
ten die jou ook aanzetten tot ver-
nieuwend denken en stoere daden. 
Je wordt als het ware naar een ho-
ger plan geholpen doordat je in een 
stroom van innovatief denken mee-
drijft. Stressvolle gebeurtenissen 
worden afgewisseld met veel ple-
zier en humoristische omstandighe-
den die onvergetelijk zijn. Je komt 
in situaties terecht waar het er echt 
toe doet wat je denkt, doet en zegt 
voor de sector en dus voor jezelf.



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!

66

Nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling heeft oog 

voor de continuïteit in het agrarisch bedrijf

De bedrijfsopvolgingsregeling in de 
schenk- en erfbelasting is aange-
past. Dat betekent dat vaker dan 
voorheen er geen sprake is van 
schenking- of erfbelasting bij de be-
drijfsoverdracht. De nieuwe rege-
ling geldt voor bedrijfsoverdrachten 
op of na 1 januari 2016.

Rekenmodel: normberekening
De nieuwe regeling geeft aan op 
welke wijze ‘de going concernwaar-
de’ (de waarde van een onderne-
ming in het geval zij in haar geheel 
wordt verkocht om daarna te wor-
den voortgezet) voor bedrijven in 
de veehouderij en akkerbouwsector 
vastgesteld kan worden. De going 
concernwaarde wordt voor een aan-
tal sectoren in de agrarische sector 
volgens een rekenmodel bepaald. 
Het rekenmodel gaat uit van norm-
bedragen per sector, gecorrigeerd 
met de kosten voor pachtgronden, 
opbrengsten betalingsrechten (tot 
2019) en mestafzetkosten. De twee 
laatstgenoemde posten maken 
geen deel uit van de boekhouding, 
maar worden wel fi nancieel meege-
nomen. (extracomptabel) 

Specifi eke regels
Naast de berekening van de norm-
bedragen per sector gelden speci-
fi eke regels voor een aantal zaken. 
Het woonhuis (bedrijfsvermogen) 
moet afzonderlijk in de bereke-
ning worden meegenomen. Evenzo 
geldt dat voor fi nanciële vaste acti-
va, waaronder ledenbewijzen, aan-

delen, certifi caten en obligaties en 
dergelijke. Vlottende activa, liquide 
middelen en kortlopende schulden 
worden in beginsel niet in de bere-
kening meegenomen. De kortlopen-
de activa en passiva vormen name-
lijk het werkkapitaal. Zijn er over-
tollige liquide middelen, dan horen 
deze in de inkomstenbelastingsfeer 
niet op de balans en zijn deze uitge-
sloten van de regeling. Binnen een 
besloten vennootschap geldt hierbij 
de grens van 5% van het aandelen-
kapitaal. 

Nieuw: langlopende schulden 
én oneindige voortzetting
Nieuw is dat vanaf 2016 afzonder-
lijk rekening wordt gehouden met 
de op het bedrijf drukkende lang-
lopende schulden. Dat gebeurt bin-
nen het bestaande rekenmodel niet. 
De contant making van de geldstro-
men in de onderneming vindt van-
af 2016 niet meer plaats op 15-jaar 
basis maar op basis van een on-
eindige voortzetting. Hierdoor zal 
in verband met de dekking van de 
kosten voor de vervangingsinveste-
ringen bij de normberekening van-
af 2016 rekening  worden gehouden 
met de afschrijvingen. De “normbe-
dragen” per ha of per vee-eenheid 
worden afgestemd op de fi nancie-
ringsruimte binnen het bedrijf.

Voor akkerbouw en veehouderij
Het rekenmodel geldt alleen voor 
bedrijven in de veehouderij en ak-
kerbouwsector. Voor andere secto-

ren in de agrarische sector wordt de 
berekening van de going concern-
waarde -per eenheid gebaseerd op 
de gecorrigeerde resultaten uit de 
voorgaande jaren- op een vergelijk-
bare wijze vastgesteld. 

Slotsom
De bedrijfsopvolgingsregeling is tot 
stand gekomen na onderhandelin-
gen tussen de Belastingdienst/Mi-
nisterie van Financiën en het land-
bouwbedrijfsleven. De vertegen-
woordigers van het landbouwbe-
drijfsleven kernschetsen de nieu-
we regeling als ‘toekomstbesten-
dig’. Daarmee wordt bedoeld dat de 
continuïteit van een onderneming  
bij een bedrijfsopvolging in fi nan-
ciële en fi scale zin niet belemmerd 
zal worden door de schenk- of erf-
belasting.
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Gesjoemel
Sjoemelsoftware is door van Dale ge-
kozen als het woord van het jaar 2015, 
op de tweede plaats eindigde het woord 
poortjesspringer. U begrijpt dat ik mij 
als Volkswagenrijder zorgen maak. 
Onze auto is uitgerust met sjoemels-
oftware die er voor zorgt dat de auto 
bij een roetmeting minder uitstoot dan 
hij in werkelijkheid in het verkeer doet. 
Dit euvel was bij de autoriteiten overi-
gens al in 2011 bekend. Er is dus bij-
na vijf jaar niks mee gedaan. En het 
is maar dat Amerika Volkswagen heeft 
aangeklaagd anders had het nog wel 
vijf jaar geduurd voor het aan het licht 
was gekomen. Als wij als melkveehou-
derij op basis van voorlopige cijfers 
iets teveel fosfaat produceren wordt 
hier direct op ingegrepen. Moet van 
Brussel want anders verliezen we onze 
derogatie. De visstand holt achteruit. 
Ik zit me af te vragen of dit komt door 
gesjoemel met de aanvoercijfers of 
speelt het fosfaatgebrek in het zeewa-
ter hen parten. Dat de PAS, nog maar 
net in werking, nu al een update nodig 
heeft komt toch niet door sjoemelsoft-
ware, hoop ik. Het autoverkeer is toch 
wel goed ingerekend mag ik hopen. 
Want ook dit gesjoemel was al vijf jaar 
bekend. Oftewel, kloppen alle deposi-

teit echt kan verbeteren, omdat dit een 
open en transparant systeem is, door 
de streek zal worden gedragen en juist 
de vervuiler wordt afgerekend. Alleen 
zo kan de derogatie voor nu en de toe-
komst worden veilig gesteld. Dit in te-
genstelling tot een stelsel met fosfaat-
rechten. Dat zal er alleen voor zorgen 
dat we de concurrentie met het bui-
tenland qua kostprijs gaan verliezen. 
De varkenssector is hier een voorbeeld 
van. Mede door de varkensrechten en 
de strenge milieuwetgeving balanceert 
zij nu langs de afgrond en ondanks alle 
goed bedoelde keurmerken en duur-
zaamheidsprogramma’s. Het tweede 
woord van het jaar 2015 was poort-
jesspringer. Mevrouw Dijksma is van 
economische zaken als poortjessprin-
ger op Infrastructuur en Milieu be-
landt. Laat dat nou net het ministerie 
zijn dat cruciaal is 
voor het ‘ontsjoe-
melen’ van de wa-
terkwaliteit.

Harm 
Wiegersma, 
voorzitter NMV

tiecijfers wel die aan de landbouw wor-
den toegerekend? Op de Bodemdag 
die de NMV op 2 oktober in Papekop 
heeft gehouden, kwam aan het licht 
dat er twee manieren zijn om mon-
sters te nemen van het oppervlakte-
water. Methode 1 wordt door het RIVM 
toegepast, waarbij het watermonster 
wordt ontdaan van alle plantenresten, 
insecten etc. Bij methode 2 wordt het 
monster niet gezeefd. En juist de uit-
slag van deze ongezeefde monsters 
met de vele externe verontreinigingen 
wordt door de waterschappen via het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu 
naar Brussel gestuurd. Voor het ver-
lengen van de derogatie is voor Brus-
sel de verbetering van de waterkwali-
teit leidend. U begrijpt dat door het ge-
bruik van ongezeefde monsters de in-
druk bestaat dat de waterkwaliteit in 
Nederland veel slechter is dan in wer-
kelijkheid misschien het geval is. Niet 
vreemd dat men verwacht dat het nog 
wel 35 jaar kan duren voordat het door 
Brussel gestelde doel voor waterkwali-
teit is behaald. De NMV pleit er dan ook 
voor om per gebied een netwerk voor 
de waterkwaliteit op te zetten. Dit ge-
beurt overigens al in België. Dit is de 
enige manier waarop de waterkwali-
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VoedselAnders Conferentie 2016; ook voor boeren
Met NMV-leden als sprekers naar een duurzaam
en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem

Voedsel Anders brengt initiatieven 
en mensen bij elkaar om de bewe-
ging naar een duurzaam en eer-
lijk voedselsysteem te versterken. 
We kunnen de wereld op duurzame 
wijze voorzien van goed en gezond 
voedsel, met eerlijke prijzen voor 
de boeren en respect voor milieu en 
biodiversiteit.

Workshops
‘Bovengronds mest uitrijden; 
tijd voor ander beleid’
Aan deze conferentie werken een 
fl ink aantal boeren uit de melkvee-
houderij, akkerbouw en andere sec-
toren mee. Zo is Klaas Wolters één 
van de sprekers op de workshop Bo-
vengronds mest uitrijden: tijd voor 
een ander beleid. 

‘Geen duurzame landbouw zon-
der eerlijke beloning’
Hans Geurts werkt mee aan de 
workshop Geen duurzame land-
bouw zonder eerlijke beloning aan 
de boer. NMV-bestuurders, Irene 
van der Sar en Marius Bouwmees-
ter, nemen zitting in het expert-pa-
nel van een workshop over de ken-
nis die nodig is om de hedendaagse 
uitdagingen in de melkveehouderij 
het hoofd te kunnen bieden. 

Debat
‘Beleidsopties naar een eerlijk 
inkomen voor de boer’
Sieta van Keimpema is een van de 
sprekers bij het debat over de toe-
komst van landbouw en voedsel; 

Beleidsopties naar een eerlijk inko-
men voor de boer. Dit is nog maar 
een kleine greep uit het aanbod in-
teressante workshops, lezingen en 
presentaties. Mis deze conferentie 
niet! Komt allen!

De Voedsel Anders conferentie 
vindt plaats op vrijdag 12 en zater-
dag 13 februari 2016 in Wagenin-
gen. Voor meer informatie, details 
over het programma en aanmelden;
www.voedselanders.nl. De vorige 
editie in 2014 was uitverkocht, dus 
wees er snel bij!
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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 
profi teert u van onze scherpe ta-
rieven en onze overstapservice. 
Wij nemen alle administratieve 
rompslomp uit handen en verzor-
gen de totale, naadloze overstap. 
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en 
gas.

Wilt u net als vele andere col-
lega-bedrijven profi teren 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.

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 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 ons ledenblad Koebont en 
een NMV-bodywarmer!

Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook 
een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretari-
aat, tel. 0344-6555336 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kos-
ten € 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! 
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15 februari
NMV-bestuursvergadering om 20.00 
uur in De Schakel, Nijkerk

17 februari
Bijeenkomst ‘Duidelijkheid over fos-
faat’ in De Poppe, Markelo

24 februari
Bijeenkomst ‘Duidelijkheid over fos-
faat’ om 13.00 uur in Evenementen-
hal Venray

21 maart
NMV-bestuursvergadering om 20.00 
uur in De Schakel, Nijkerk

Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Secretariaat NMV

Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten

tel. 06 213 22 313

email info@nmv.nu

www.nmv.nu

Contactpersonen NMV

Groningen:

Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922

Drenthe:

Johan Inberg, Koekange, 0522-451125

Friesland:

Harm Wiegersma, Rinsumageest,

0511-421083

Flevoland:

Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630

Noord-Overijssel:

Lammert van Dijk, Kampen, 06-10634335

Oost-Nederland:

Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504

Rivierengebied:

Peter van Beest, Lienden, 0344-662334

Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:

Noord-Holland Noord:

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

Gooi- en Vechtstreek:

Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447

De Ronde Venen:

Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997

Krimpenerwaard en Lopikerwaard:

Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588

Zuid-West:

Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd,

0165-317667

Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant:

Hans Geurts, Veulen, 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of informatie 

aanvragen via de contact personen of bij het 

NMV-secretariaat.

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning

Agenda Duidelijkheid over fosfaat!
Voor leden en niet-leden. Iedereen is van harte welkom!

Na vele maanden van overleg tussen de verschillende sectorpartijen en 
het ministerie komt de ontknoping langzaam dichterbij. Melkveehouders 
hebben recht op een heldere blik op hun toekomst.

De fosfaatregelgeving is bepalend voor de toekomst van de melkveehouderij! 
Wij willen u graag het NMV-standpunt betreffende deze ingrijpende 
maatregel en eventuele volgende stappen duidelijk en helder toelichten.

Graag tot ziens op een van onze bijeenkomsten.

Dinsdag 17 februari 2016 Zalencentrum De Poppe, Markelo
 (nadere informatie over het tijdstip volgt nog)

Woensdag 24 februari 2016 Evenementenhal Venray, Venray
 13.00 – 16.00 uur
 (http://booking.evenementenhal.nl/nl/rmv-venray/blog/266)

Ook op andere locaties in het land zullen bijeenkomsten worden georganiseerd!

Met een heldere groet,
Het NMV-bestuur


