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Naar schatting waren er maar liefst 500 
Brabantse boeren. Hierbij waren alle sec-
toren alsmede verschillende boerenorga-
nisaties vertegenwoordigd. Er zijn diverse 
maatregelen voorgesteld door de gede-
puteerden die grote gevolgen hebben 
voor de veehouders. In 2022 moeten alle 
stallen ouder dan 15 jaar (voor melkvee 
geldt 20 jaar) voldoen aan de nieuwste 
emissie eisen. Concreet betekent dit dat 
veel melkveehouders een andere vloer 
moeten leggen of een luchtwasser moeten 
plaatsen. De provincie scherpt ook de ‘Bra-
bantse Zorgvuldigheid Score’ (BZV) aan, 

dit is een instrument dat wordt ingezet 
om verduurzaming te stimuleren: De boer 
moet bij een vergunningaanvraag een mi-
nimaal aantal punten halen om hieraan te 
voldoen. Tot slot introduceert de provincie 
het principe van ‘staldering’: Bij bouw van 
een nieuwe stal moet een oude stal elders 
ter grootte van 110% van de oppervlakte 
van de nieuwe stal worden gesloopt. Deze 
maatregel geldt nu nog niet voor de melk-
veehouders, maar dat is waarschijnlijk een 
kwestie van tijd. 

NMV was één van de twintig insprekers, 
bestuurslid Henny Verhoeven had de uit-
daging om in 2 minuten een zinnige bij-
drage te leveren. Dit is gelukt, maar of er 
überhaupt iets gedaan wordt met de in-
put van de sprekers is maar de vraag: Men 
mocht pas inspreken na afloop van de ver-
gadering. 

U kunt de bijdrage van Henny Verhoeven 
terugzien op onze facebookpagina. Op  
7 juli neemt Provinciale Staten een besluit 
over de transitie, ook dan hopen we op 
een grote opkomst van de boeren! 

Boeren horen bij Brabant!
Op 23 juni jl. kwamen Brabantse boeren massaal naar het provinciehuis in Den Bosch  voor de Statendag. Hier werd de 
versnelde transitie naar een duurzame veehouderij besproken. 
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Op verzoek van de provincie Noord-Bra-
bant ligt er een wetsvoorstel: ‘Wet vee-
dichte gebieden’.  Deze wet beoogt in te 
grijpen in gebieden met een extreem hoge 
veedichtheid, waardoor overlast ontstaat. 
NMV begrijpt de wens van provincies om 
een instrument in handen te hebben dat 
cumulatie van overlast tegen kan gaan. 
Maar de conceptwet die voorligt is daar 
geen goed instrument voor. Uit de wet 

blijkt dat er geen duidelijke criteria zijn 
op basis waarvan men de gebieden kan 
aanwijzen. Het sleutelwoord is ‘overlast’ 
maar dit is niet te kwalificeren. NMV vreest 
dat dit in de praktijk leidt tot de aanwij-
zing van overlastgebieden daar waar de 
hardste schreeuwers wonen, zonder dat 
dit daadwerkelijk een gebied met extreem 
veel overlast hoeft te zijn. In de overlast-
gebieden gaat de veehouderij feitelijk op 

slot. Tijdens een gesprek met staatssecre-
taris van Dam kon hij de zorg vanuit de 
NMV hierover niet wegnemen. Ook NVV, 
NVP en ZLTO spraken hun zorgen uit over 
de voorgenomen wet, tijdens het bestuur-
lijke overleg. Van Dam deelt de zorgen niet 
en vindt de Wet veedichte gebieden een 
noodzakelijk instrument. 

Mestfraude
Het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) stelde in het syntheserapport ‘Eva-
luatie Meststoffenwet 2016’ dat 30 tot 
40% van de mest op frauduleuze wijze 
verdwijnt. Verschillende Kamerleden vroe-
gen naar bewijzen voor deze stellige be-
wering tijdens de technische briefing over 
dit rapport. Uiteindelijk leidde dit tot een 
onderzoek van het Bureau Onderzoek en 
Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede Kamer. 
Op 15 juni jl. kwam BOR met de bevin-
dingen van haar onderzoek naar buiten: 
BOR heeft een 11-tal beweringen uit het 
PBL rapport onderzocht. Hieruit blijkt 
dat er geen bewijzen zijn gevonden voor 
mestfraude van 30 tot 40%. Op basis van 
geconstateerde mestfraude komt men op 
een percentage van 10%. 
De bewijzen voor de 30 tot 40% mest-
fraude komen vooral van berekeningen, 
nitraatgehaltes in het grondwater en uit-
spraken in het blad ‘De Boerderij’.  De re-
denering van het PBL was als volgt:

Berekeningen
Op basis van de berekende hoeveelheid 

geproduceerde mest, de mestplaatstings-
ruimte en de verwerkte mest komt het PBL 
tot de conclusie dat er 30 tot 40% ‘zwarte’ 
mest moet zijn. Het PBL vraagt zich daarbij 
kennelijk niet af of de berekeningen wel 
correct zijn. Het is blijkbaar veel makkelij-
ker om met een vinger te wijzen naar de 
veehouders.

Nitraatgehalte grondwater
In het zuiden van het land zijn de nitraat-
gehaltes in het grondwater op een aantal 
plekken te hoog. Het PBL meent dat te 
verklaren met een mestfraude van 30%. 
Bovendien stellen zij dat zonder mestfrau-
de het nitraatgehalte wél onder de norm 
zou zijn. 

Boerderij
Vervolgens vond het PBL in het blad ‘De 
Boerderij’ de bevestiging van hun stelling: 
Een Cumela voorman en een voorzitter 
van LTO hebben beiden gezegd dat er in 
het zuiden van het land zeker 30% ‘zwarte’ 
mest moet zijn. 

Bij het nalezen van één van de bewuste ar-
tikelen blijkt dat het noorden van het land 
wordt genoemd, niet het zuiden. Dit geeft 

aan hoe selectief PBL heeft gewinkeld in 
het ‘bewijsmateriaal’. Een uitspraak van 
Cumela of LTO kan natuurlijk nooit zonder 
onderbouwing worden gebruikt om op 
deze wijze beschuldigingen te uiten. Zeker 
niet wanneer de uitingen door een weten-
schappelijk orgaan worden gedaan. Bo-
vendien zijn berekeningen niet gelijk aan 
bewijzen, het zijn hooguit indicaties. Ge-
lukkig heeft BOR de uitspraken weerlegd: 
er zijn geen bewijzen voor de aangegeven 
fraude in het zuiden. Maar toch blijft dit 
de sector achtervolgen. De beschuldiging 
is geuit en de schade aan het imago van 
de agrarische sector is een feit. 
Niet geheel toevallig verschijnt kort na het 
publiceren van het PBL rapport een boek 
van PBL onderzoeker Hans van Grinsven. 
In dit boek stelt hij de landbouw in een 
negatief daglicht. Het mestfraudeverhaal 
kwam hem dus wel heel goed uit.

De grote vraag is nu hoe wij als sector 
nog kunnen vertrouwen op de onafhan-
kelijkheid en deskundigheid van het PBL? 
Dat vertrouwen is op zijn minst zwaar ge-
schaad. 

Interimwet veedichte gebieden

De provincie Gelderland heeft de 
nieuwe Wet natuurbescherming 
(WNB) in 2017 beleidsarm ingevoerd. 
Wat betekent dat zoveel mogelijk 
bestaande regels behouden blijven. 
Enkele onderdelen voor de uitvoering 
van de WNB zullen worden herzien 
naar aanleiding van wensen en 
inbreng van belanghebbenden en 
partners zoals de NMV.

De provincie Gelderland gaat een startnota 
opmaken die later opgenomen zal worden 
in de Omgevingsvisie en de Omgevings-

Provinciaal faunabeleid 
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Op 12 juni jl. heeft de NMV een 
gesprek gehad met Jan Jacob van 
Dijk, gedeputeerde bij de provincie 
Gelderland namens het CDA, sinds 
april 2011. Hij is verantwoordelijk 
voor Vitaal Platteland (natuur & 
landbouw),  economie (recreatie & 
toerisme) energietransitie, breedband 
en bestuur Interprovinciaal Overleg 
(IPO).

Aanleiding van het gesprek was zijn reactie 
tijdens het bestuurlijk overleg met staats-
secretaris Van Dam over de Programma-
tische Aanpak Stikstof (PAS) op het pers-
bericht wat de NMV met nog vijf andere 
organisaties naar buiten hadden gebracht; 
’NH3 Coalitie eist pas op de plaats’. 

Tijdens het gesprek hebben we aangege-
ven dat we duidelijkheid willen over het 
verschil tussen de berekende en geme-
ten stikstofdepositie. Het reservepakket 
maatregelen is voorlopig niet gewenst. 
Bovendien staat de melkveehouderij op 
dit moment al voor een grote opgave: De 
fosfaatreductie.

Als NMV wensen we geen “ad hoc” beleid, 
maar juist een beleid voor een langere ter-

mijn en goed onderbouwd. 
Ook wat betreft het agrarisch natuurbeleid 
vernemen we dat de voorwaarden dus-
danig veranderen dat het verstrekkende 
gevolgen heeft binnen de bedrijfsvoering 
van het agrarisch bedrijf. Bedrijfsvoeringen 
worden voor een lang termijn ingezet en 
moeten uitvoerbaar zijn. Met deze aspec-
ten hoort ook vanuit de provincie rekening 
gehouden te worden.

Vanuit de provincie wil men graag meer 
decentraliseren met betrekking tot wet- en 

regelgeving voor de veehouderij. Generiek 
beleid is lastig uit te voeren per provincie 
omdat in elke gebied andere omstandig-
heden zijn. 
Gedeputeerde Van Dijk gaf aan dat het 
klimaatakkoord voor de veehouderij een 
grote impact zal gaan hebben. Volgens 
hem moet de veehouderij geheel klimaat-
neutraal worden.
Hiervoor is het wenselijk om met verschil-
lende partijen om tafel te gaan en hieraan 
gezamenlijk invulling te geven. Ook de 
NMV wil daarbij betrokken worden.

Gesprek gedeputeerde 
Jan Jacob van Dijk Gelderland

verordening in 2018. Het uitgangspunt 
daarbij is om te streven naar een adequate 
bescherming van natuur en daar waar mo-
gelijk is zo laag mogelijke uitvoeringslas-
ten van de wet voor burgers, bedrijven en 
overheden.

De Faunabeheereenheid (FBE) stelt op 
basis van beschikbare informatie fauna-
beheerplannen op die planmatige coör-
dinatie van beheer en schadebestrijding 
onderbouwen. De twaalf partijen die in het 
FBE-bestuur zitten, houden rekening met 
het evenwicht tussen de belangen van die-
ren, natuur, bewoners, toeristen, boeren en 
overige ondernemers. Uitsluitend op basis 
van het faunabeheerplan kan de provin-
cie vrijstellingen en ontheffingen afgeven. 
Er zijn 49 Gelderse wildbeheereenheden 
(WBE’s) die verantwoordelijk zijn voor lo-
kaal wildbeheer. Het FBE is aanspreekpunt 
en bindende factor. 

Grondgebruikers zijn zelf verantwoorde-
lijk voor een goede en juiste bestrijding 

van schade. Hiervoor hebben ze een jager 
nodig om hen daarbij te ondersteunen. 
Mocht een jager onvoldoende optreden 
om faunaschade te bestrijden, dan dient 
de grondgebruiker eerst zelf actie te on-
dernemen door eerst met de betreffende 
jager in gesprek te gaan of een andere ja-
ger in te schakelen. 

Het faunabeleid wordt mede bepaald door 
faunaschade, daarom wordt nogmaals met 
klem aan de grondgebruikers gevraagd 
om die schade kosteloos te melden. Alleen 
wanneer grondgebruikers een tegemoet-
koming willen, dient er een behandelbe-
drag van € 300,00 betaald worden.
Het melden van ganzen-, zwijnen- en das-
senschade blijft van groot belang voor het 
toekomstig beleid. Zonder uw melding 
wordt er binnen de Provinciale Staten kei-
hard gesteld dat er geen schade en dus 
ook geen afschot nodig is.

De NMV heeft het behandelbedrag altijd 
onrechtvaardig gevonden en een grote 

belemmering voor het aanvragen van een 
tegemoetkoming. Op 21 juni 2017 stond 
de hoogte en het voortbestaan van het 
behandelbedrag op de agenda van de 
Gelderse Commissie Ruimtelijke Ordening, 
Landelijk gebied en Wonen (RLW). De Gel-
derse gedeputeerde J.J. van Dijk pleit voor 
een statiegeldregeling, waarbij na beoor-
deling van de faunaschade, het bedrag 
wordt terug betaald. Hij wil dit in een Inter-
provinciaal Overleg met de andere provin-
cies bespreken. Het adequaat gebruik van 
de ontheffing blijft nog een probleem voor 
de boer wanneer de jager bijvoorbeeld niet 
structureel twee keer per week een ver- of 
bejagingsactie heeft uitgevoerd. Dit speelt 
bijvoorbeeld in de ruitijd van de ganzen. 
Op www.faunaschade.nl kunt u kijken 
welke acties uw jager gerapporteerd heeft 
voor de soorten die recht zouden kunnen 
geven op een schadevergoeding. Zo kunt 
u vooraf bekijken of er voldoende gebruik 
is gemaakt van de ontheffing, en of uw ver-
zoek tot schadevergoeding kans maakt op 
schade-uitkering.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde bij provincie Gelderland is verantwoordelijk voor  
vitaal platteland (natuur & landbouw)
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 2-6 Werkbezoek bij Platform ABC

 6-6  Informatiebijeenkomst aangepaste Ministeriële

  regeling fosfaatreductieplan

 7-6 BoerINgesprek

 8-6 Regio avond N-Holland

 8-6 Werkbezoek Rijn-Oost

 12-6  Overleg provincie Gelderland landbouw en 

ammoniak/PAS

 12-6 NZO Minisymposium

 12-6 Overleg commissie Communicatie & Organisatie 

 13-6  Overleg 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn met 

ministerie EZ

13-6 Team Agro

14-6 Bijeenkomst Ammoniakonderzoek

14-6 Sectoroverleg I&R Rund

14-6 Algemene Ledenvergadering KTC Zegveld

15-6  Vergadering ZuivelNL themagroep Onderzoek en 

Innovatie

15-6  Bespreking vervolgfase Europese met Ministerie van 

EZ 

19-6  Overleg veterinaire borging

20-6 Waterschapspartij Fractie Onderbouwd

20-6 Technisch Overleg Minez fosfaatreductieplan

22-6  Overleg wensen invulling derogatie Nitraatrichtlijn 

met Ministerie van EZ

22-6  Bestuurlijk overleg over voorstel Interimwet 

veedichte gebieden met staatssecretaris van EZ

23-6 Inspreken provincie Brabant tijdens Statendag

27-6 1ste Operationeel Handhavingsoverleg rundersector

28-6 Team Agro

29-6 Algemene Ledenvergadering

30-6 Statendag provincie Noord-Brabant

Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
NMV op pad

Het gezin van Pieter kenmerkt zich 
door een lege plaats, vooral als de 
oudste zoon zijn VWO diploma mag 
ophalen komt dit weer naar boven. Bij 
Pieter en Titia geeft  het recente drama, 
waarbij twee mensen omkwamen bij 
het reinigen van een mestsilo, veel 
herkenning: Zij moesten hun vriend, 
man en tevens vader van hun oudste 
zoon verliezen bij het mixen van de 
gierkelder. 

‘Als je dan in de Boerderij leest over oude 
mestsilo’s mis je de oorzaak van dit on-
geluk; de overheid. Stel je eens voor dat 
de overheid verplicht om alle tuinhuisjes 
in Nederland te voorzien van  zonnepa-
nelen omdat zij naar eigen zeggen zich 
moet houden aan het CO2 akkoord. En 
als vervolgens door het gewicht van deze 
zonnepanelen enkele tuinhuisjes instorten, 
waardoor mensen (zwaar)letsel oplopen. 
Wie is er dan verantwoordelijk? Zo is het 
ook met mestsilokappen. Deze zijn eerst 
verplicht gesteld, Maar toen men na een 
ongeval met een vuurpijl erachter kwam 
dat methaan explosief is . Vervolgens werd 
het weer verplicht om gaten in de silokap 
te maken. Boeren moeten zelf blijkbaar 

Bestuurslid in de spotlight

Pieter de Jong: EKO-Holland werkt met het DDB systeem gebaseerd op vraagmarkt en 
een eerlijke melkprijs.

Voor de rubriek ‘Landelijk bestuurslid in de Spotlight’ nemen we de sprong van 
Gelderland naar Friesland waar landelijk bestuurslid Pieter de Jong woont met 
zijn gezin.
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V-focus 26 jun.
Jaap Hanekamp over #ammoniakonder-
zoek: Rapporten worden geproduceerd 
zonder dat er ooit iemand kritisch naar kijkt 
https://www.v-focus.nl/2017/06/een-laat-
ste-kritische-reflectie-op-een-kleine-drie-
jaar-werken-in-de-gasfase-van-ammoniak/ 

Mariska Vermaas 22 juni
WUR bij rondetafel mestfraude: we kun-
nen obv onderzoek niet aangeven of er 
mestfraude is en hoe groot omvang van 
mestfraude zou zijn.

Boerenhoren@Brabant 22 jun.
NH3 Coalitie eist gefundeerd mestbeleid. 
.@Brabant neemt wetenschappelijk onder-
zoek falend ammoniakbeleid niet mee .

GeertjanKloosterboer 9 mei
Goed stuk in de @VeeGewas! Gedepu-
teerde @hestermaij over #wetveedichtege-
bieden populistisch en bot. Geen discussie 
op emotie maar op feiten! 

Boerenbusiness 15 jun.
Het zal niet lukken om het zesde actiepro-
gramma, en daarmee de derogatie, goed-
gekeurd te krijgen voor 1 januari 2018. 

NMV op Twitter

voor hun veiligheid waken. Maar ik vind 
het typerend dat regelgevers zaken niet 
overzien en blind reageren op verdienmo-
dellen en projecten van een andere belan-
genbehartiger. De NMV is dus duidelijk 
nodig om veilig boer te kunnen blijven’, 
aldus Pieter.

Zijn melkveebedrijf is sinds 1998  bio-
logisch. Deze keus heeft hij gemaakt na 
jarenlang studieclubs over kringlopen 
gevolgd te hebben. Bij de eerste boe-
renmilieucoöperatie ‘Vel Vanla’ kwam 
hij erachter dat bodem verslaafd is aan 
kunstmest en daar als het ware van 
moet afkicken. Eenmaal afgekickt komt 
het vervolgens in een positieve vicieuze 
cirkel met veel bodemleven en geeft het 
weer een prima opbrengst. Zelfs in het 
elzencoulissen landschap met haar na-
tuurlijke handicaps. 

Op dit moment hebben Pieter en zijn 
vrouw zo'n 90 melkkoeien op 70 ha grond. 
Nu eindelijk de koppeling tussen gangbare 
melkprijs en een bio-plusprijs met veel 
strijd verleden tijd is, blijkt de prijs van rond 
de 50 cent nauwelijks kostendekkend.     

Als  Pieter begint over de bodem en de 
bodemvruchtbaarheid merk je bij hem 
direct zijn passie: Hij verdiept zich inten-
sief in bodemleven en kringlopen. Maar 
juist hier maakt hij zich steeds meer zor-
gen over. “We putten de bodem steeds 
meer uit zonder dat we het ons bewust 
zijn. Steiner, de grondlegger van de B.D. 
landbouw, typeert stikstof dan ook als 
een jachthond die altijd op zoek is naar 
koolstof en zuurstof. Je denk dat je meer 
opbrengst hebt  maar eigenlijk verbrand 
je je blackpower. Het is dan ook lachen 
hoe de politiek krampachtig twee heren 
probeert te dienen in de CO2 discussie”. 
Volgens Pieter is vooral de politiek en 
de overheid  gebaat bij het gebruik van 
stikstofkunstmest (gemaakt uit aardgas)  
in verband met de aardgasbaten. Bijna  

half Slochteren gaat naar deze industrie, 
terwijl je vervolgens de meest kostbare 
organische stof in de bodem verbrand. 
Komende jaren zit hier een verdienmodel 
in voor boeren "laat je dit niet afpakken 
boerenbestuurders". Wij zijn uniek als 
bedrijfstak die ook CO2 vastlegt in de bo-
dem. Door geen MER rapportage te doen 
bij  verplichte mestinjectie zijn we de wei-
devogels al kwijt. Volgens Pieter omdat 
we wormen in een zout badje leggen in 
het voorjaar. Naast het verzorgen van zijn 
vee is hij dan ook veel bezig met projecten 
rondom de ecosystemen in de landbouw. 
Zoals het verbouwen en ontwikkelen van 
medicinale kruidenmengsels, bomen en 
struiken. Daarnaast denkt hij mee in het 
project Vitale Landbouw. De permacultuur 
is een methode om in toekomst de wereld 
te voeden, hier is de winst de verspilde 
energie van de huidige landbouwgewas-
sen die elk jaar weer een nieuw wortelstel-
sel op moeten bouwen. 

Pieter is zoals hij zelf zegt al heel zijn le-
ven actief in agrarische besturen CPJ, 
NAJK enzovoorts. Later koos hij ook be-
wust voor het lidmaatschap van de NMV. 
Tevens heeft hij zich bezig gehouden met 
het psychosociale aspect van boeren: Hij 
ziet dat de boerenzwijgcultuur niet door 
de politiek herkend wordt, terwijl er in 
Frankrijk en België juist wel die zorg is 
voor boeren die het even niet zien zitten 
en de hulptelefoon kunnen bellen.

“Inkomen daar draait het om” is hem op 
het lijf geschreven en mag voor hem nog 
wel meer aandacht krijgen. In de land-
bouw zijn de marges voor de boer veel 
te klein. Er is veel kapitaal geïnvesteerd 
met een veel te laag rendement. “Het lijkt 
wel alsof we dit heel normaal gaan vinden 
en dat boeren dit geaccepteerd hebben, 
maar voor mij mogen we hier meer op 
inzetten om dit te veranderen, óók  door 
de  NMV”.

De keuze voor zijn lidmaatschap van 
NMV komt ook voort uit de onafhan-
kelijkheid die onze organisatie heeft. 
De NMV heeft goede plannen  en ook 
alternatieven. “Eén van de weinige be-
langenorganisaties die niet gebonden is 
aan productverwerkers of subsidie-  en 
kapitaalverstrekkers. De NMV is er voor 
alle boeren; klein, groot, intensief of bi-
ologisch”. Naast zijn rol in het landelijk 
bestuur zit hij namens de NMV bij het 
pilotproject ‘Erfafspoeling’, van het Frie-
se Waterschap. Pieter stoort zich hierbij 
vooral aan de rol van de handhavers bij 
het waterschap: Deze rol was dan ook 
niet te handhaven dus zijn ze nu advi-
seur bij dit project. Ook bij KKM-contro-
les ziet hij steeds meer uitwassen van wat 
Pieter omschrijft als ‘Kleuter Klas Maat-
regelen’ aan de ‘groeiende KKM boom’. 
Pieter ziet absoluut meer heil in belonen 
dan in beboeten. Dat is volgens hem dan 
ook het geheim uit de geschiedenis van 
de zuivel: Goede prestaties werden be-
loond met een wandbord of tegel. Dat 
ervaarde de boer als een positieve prik-
kel om nog beter te (blijven) presteren.

Voor de toekomst wil Pieter de NMV hel-
pen nog meer visie te ontwikkelen om-
trent de voortgang van de melkveehou-
derij in Nederland en daarnaast blijvend 
de aandacht vestigen op het inkomen 
van de primaire producent. 

Ik dank Pieter voor zijn medewerking aan 
deze Koebont. Mensen als Pieter, met 
een heldere visie, behoedzaam, duidelijk 
en vooral sociaal, maken dat besturen 
binnen de NMV je steeds weer energie 
geeft. Ik ben benieuwd wie Pieter de vol-
gende keer in de Spotlight wil zetten.

Jan  Aantjes  LB lid en Lid Commissie 
Diergezondheid en Communicatie & Or-
ganisatie.  
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Recent was de Aspergillus Fumigatus weer 
in het nieuws: Dit betreft een schimmel-
soort die van nature al op veel plekken 
aanwezig is zoals op (landbouw) gronden. 
In 1998 werd in Nederland voor het eerst 
ontdekt dat deze schimmel resistentie te-
gen fungiciden vertoonde. Dit betreft dan 
voornamelijk resistentie tegen middelen 
uit de azolen groep welke ook veel worden 
toegepast in de landbouw als bestanddeel 
van gewasbeschermers. Omdat in de hu-
mane gezondheidszorg ook middelen ge-
bruikt worden uit deze azolen groep is re-
sistentie net zo’n serieus probleem als bij 
antibiotica: Door arts-microbioloog Paul 
Verweij van de Radboud Universiteit, die 
veel onderzoek naar schimmels heeft uit-
gevoerd, wordt zelfs gesteld dat er weke-
lijks één overlijdensgeval valt toe te schrij-
ven aan besmetting met de resistente As-
pergillus Fumigatus. Bij mensen betreft het 
voornamelijk een besmetting bij personen 
met een lage weerstand waarbij de infectie 

zich in de longen manifesteert. Aspergillus 
fumigatus blijkt bovendien een erg lastige 
jongen: de sporen van deze schimmel zijn 
praktisch overal aanwezig en verspreiden 
zich ook gemakkelijk via de lucht. Het is 
opmerkelijk te noemen dat resistentie on-
der schimmels buiten de maatschappelijke 
opinie lijkt te blijven in tegenstelling tot de 
aandacht die uitgaat naar antibioticaresi-
stentie. In de rundveehouderij worden we 
met name met twee Aspergillus soorten 
geconfronteerd: De Aspergillus Fumigatus 
en de Aspergillus Terreus.

Symptomen
De conditie van de koe kan erg onder-
mijnd worden door deze schimmel: Wan-
neer de penswerking van de koe niet op-
timaal functioneert krijgt de schimmel de 
mogelijkheid zich in de darmen van de koe 
te nestelen. Hier kan zij ontsteking van de 
darmwand veroorzaken en bovendien on-
dervindt de koe ook negatieve effecten 

van de mycotoxinen die door de schimmel 
geproduceerd worden: Van de Aspergil-
lus Fumigatus is zelfs bekend dat deze het 
super(myco)toxine gliotoxine produceert. 
Dit kan de weerstand en gezondheid van 
de koe enorm verlagen. De klachten die 
tot uiting komen zijn zeer divers waarbij 
veelal niet direct gedacht wordt aan een 
mogelijke besmetting met Aspergillus. Op 
papier kloppen de rantsoenberekeningen, 
maar toch is de productie aanzienlijk la-
ger dan u zou mogen verwachten. De koe 
‘doet het niet lekker’, of ze slijt terwijl veel 
oorzaken hiervoor reeds zijn uitgesloten. 
De schimmel is moeilijk te voorkomen op 
het bedrijf. Goede kuilconservering is ui-
teraard van groot belang. Zelfs dan kan 
de schimmel nog aangetroffen worden in 
(mais)kuilen. Al deze factoren maken dat 
resistentie onder schimmels in de toe-
komst meer aandacht verdient.

Resistentie bij schimmels onderbelicht 
probleem

Beste leden van de Nederlandse Melk-
veehouders Vakbond,

Ik ben Femke Bakhuisen, sinds kort mag 
ik mij de nieuwe beleidsadviseur bij de 
Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
noemen. Sinds 7 jaar ben ik ‘met een 
melkveehouder’ op een kleine boerderij 
nabij Abcoude, in de provincie Utrecht. 
In de loop van de jaren heb ik mij erg 
verbaasd over alle regels waar je als boer 
in toenemende mate mee geconfron-
teerd wordt. Zo heb ik steeds meer in-
teresse gekregen in alles wat te maken 
heeft met wet- en regelgeving rondom 
het boerenerf. Voorheen was ik WMO 
(Wet Maatschappelijk Ondersteuning) 
consulent bij een gemeente in Friesland. 

Momenteel werk ik daarnaast nog voor 
de ‘Vereniging tot Behoud van Boer & 
Milieu waar ik diverse communicatieve, 
organisatorische en beleidswerkzaamhe-
den voor verricht. Wat mij zo aanspreekt 
in deze functies is dat ik me hard kan 
maken voor een doelgroep of achterban. 

Ik spring namelijk graag in de bres ‘voor 
de goede zaak. Deze taak vat ik niet licht 
op en hierbij staan rechtvaardigheid en 
eerlijkheid bij mij hoog in het vaandel. Ik 

ben vrij gedreven van aard en hoop met 
deze inzet een positieve bijdrage te kun-
nen leveren aan en binnen de NMV in-
zake alles wat op onze sector af komt de 
komende tijd. Ik zal in ieder geval mijn 
uiterste best doen hierin mijn steentje bij 
te dragen.

Voor vragen ben ik altijd bereikbaar via 
f.bakhuisen@nmv.nu.

Met vriendelijke groet,
Femke Bakhuisen-Wiersma

Even
voorstellen

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl
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Recent hebben de zuidelijke provincies 
van ons land hun eerste hittegolf van dit 
jaar voor de kiezen gekregen. Niet eer-
der was het sinds de waarnemingen zo 
warm op 22 juni. Ook op bestuurlijk ni-
veau kwam de stoom soms sissend naar 
buiten. Het wetenschappelijk tijdschrift 
‘Soil use and management’ onderschrijft 
de conclusies van de wetenschappers 
Hanekamp, Briggs en Crok. Zij toonden 
aan dat het Nederlandse ammoniakbe-
leid niet meer van deze tijd is. Wat wij 
als NMV altijd al hebben gezegd wordt 
nu eindelijk wetenschappelijk bevestigd. 
Dat de bossen niet dood zijn gegaan 
door de zure regen wisten we al, maar 
ook de vegetatie in onze natuurgebieden 
gaat daar niet aan kapot. Het tegendeel 
kan men zelfs stellen: Door het weg laten 
rotten van bladeren en begroeiing, heb-
ben deze gebieden vaak een aanzienlijk 
slechtere waterkwaliteit dan onze land-
bouwwateren. Bestuurlijk is er echter 
wel voor gezorgd dat deze wateren van 
een bijpassende norm werden voorzien, 
in tegenstelling tot de landbouwgebie-
den. Die werden belast met een norm 
die niet passend is voor landbouwkundig 
gebruik, waardoor deze ook nooit en te 

nimmer, door welk duurzaam waterpro-
ject dan ook, kan worden behaald. Als 
gevolg daarvan komt er nu een veront-
reinigingsheffing wegens het niet beha-
len van deze normen. U begrijpt dat dit 
bij onze bestuursleden de stoom uit de 
oren doet komen. 

Met de vorming van het nieuwe kabinet 
zijn we inmiddels in een nieuwe fase be-
land. Wij zijn eigenlijk best benieuwd of 
het record formeren van 1977 wordt ge-
broken. Alle goede dingen komen lang-
zaam, zegt men, dus wie weet komt er 
wel weer een ministerie van landbouw. 
Dan kan in het nieuwe regeerkoord di-
rect een  wetenschappelijke aanpassing 
van het ammoniakbeleid worden meege-
nomen. Ook in de Derogatie onderhan-
delingen lopen de hazen langzaam. Onze 
inbreng is er op gericht dat we voor be-
drijfsspecifieke derogatie gaan met rui-
mere (dierlijke) bemestingsnormen waar 
mogelijk en verantwoord. We hebben 
toekomstbestendig beleid nodig wat in 
verband staat met het doel waarvoor het 
dient. Maar tijdens dit stroperige proces 
haalt de druk van benodigde duidelijk-
heid ons in.
Onze melkveehouders moeten zekerheid 
hebben over het beleid waar zij mee te 
maken krijgen. Ook wanneer straks de 
ministeriële reductieregeling is afgelo-
pen. Als NMV zijn we nooit voor fosfaat-

rechten geweest. Wij vinden het geen 
duurzame regeling en het zal onze kost-
prijs negatief verzwakken ten opzichte 
van onze Europese collega veehouders. 
Ook zijn we benieuwd wat er met de 
veelbesproken kringloopwijzer gebeurt, 
als deze geen Europese goedkeuring ver-
krijgt. Dan kan hij namelijk slechts als ma-
nagementtool worden gebruikt. De zui-
velindustrie heeft zwaar ingezet door de 
kringloopwijzer in de leveringsvoorwaar-
den op te nemen, terwijl het naar ons 
idee beter was geweest deze samen met 
IBR en BVD in een duurzaam verdienmo-
del te stoppen. Net zoals bij weidegang. 
Zo is ons huidige melkkwaliteitstelsel ook 
ooit tot stand gekomen. Kwaliteit heeft 
een prijs en voor ons als melkveehouders 
is dat inkomen: 
Want inkomen, daar 
draait het om.        

Voorzitter 
Harm
Wiegersma

Van de voorzitter...
Over- 
verhitting
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Wilt u snel op de hoogte gehouden 
worden van de persberichten die de 
NMV uitbrengt? Of snel informatie 
toegezonden krijgen zoals bijvoor-
beeld recente informatie over het 
fosfaatreductieplan. Heeft u afgelo-
pen maanden niets ontvangen van de 
NMV per e-mail? Mail dan uw juiste 
e-mailadres naar 
info@nmv.nu zodat wij uw e-mail-
adres kunnen registreren. Dan blijft u 
op de hoogte 
van het aller-
laatste NMV-
nieuws!

Post per 
email Ledenactie

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 dan 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-body-
warmer!

Wanneer u uw collega lid maakt, ont-
vangt 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 be-
stellen. Ze kosten € 35,- per stuk, de 
verzendkosten bedragen € 7,50. Ver-
krijgbaar in de maten M t/m XXXL.

De NMV voor en door melkveehouders. 
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!
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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 Noord – Brabant 
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
 n Maaskant en Limburg
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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informatie
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MAINEnergie heeft inmiddels veel 
NMV-ers als vaste klant. De kracht 
van MAINEnergie zit in het per-
soonlijke contact en het vertrouwen 
van de klant. Als u klant wordt bij 
MAINEnergie profiteert u van onze 
scherpe tarieven en onze overstap-
service. Wij nemen alle administra-
tieve rompslomp uit handen en ver-
zorgen de totale, naadloze over-
stap. Hierdoor blijft u te allen tijde 

verzekerd van levering van stroom 
en gas.

Wilt u net als vele andere collega-
bedrijven profiteren van scherpe 
energietarieven? 
Neem dan contact op met het Sales 
team van MAINEnergie. U kunt ons 
telefonisch bereiken op 088 - 08 09 
000 of per e-mail via sales@main-
energie.nl.

21 augustus
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur

Als agrarisch ondernemer kunt u nu werk-
zaamheden die u tegen betaling voor uw 
buren uitvoert, onder bepaalde voor-
waarden als winst uit uw onderneming 
aanmerken. Er is dan geen sprake van een 
loondienstverband en dit inkomen valt 
onder de fiscale voorwaarden van het be-
drijf. Deze situatie komt met name voor 
wanneer er sprake is van overcapaciteit in 
het eigen agrarische bedrijf door bijvoor-
beeld negatief groeiperspectief of in een 
opvolgsituatie. Concreet moet u voldoen 
aan de volgende voorwaarden om dit te 
mogen toepassen:

–   Er is sprake van een overeenkomst van 
opdracht (modelovereenkomst) of een 
arbeidsovereenkomst

–   De werkzaamheden dienen soortgelijk 
te zijn als u uitvoert in uw eigen onder-
neming

–   Maximaal 30% van de totaal in uw on-
derneming gewerkte uren mag u bij 
een ander bedrijf uitvoeren waarbij een 
maximum van 600 uur per jaar geldt

Op de website van de belastingdienst 
kunt u het document 'Modelovereen-

komst agrarische werkzaamheden 
geen werkgeversgezag' downloaden. 
Hiermee kunt u voldoen aan deze gestel-
de voorwaarde. 
Inzake ondergeschiktheid van de werk-
zaamheden dient u een goede urenregi-
stratie bij te houden die inzichtelijk maken 
in welke mate de werkzaamheden zich tot 
elkaar verhouden. Steekproefsgewijs zal 
de belastingdienst controleren of aan de 
gestelde voorwaarden wordt voldaan.

De werkzaamheden in de eigen- en an-
dere onderneming dienen werkzaamhe-
den met dezelfde SBI codes te betreffen. 
Mocht er sprake zijn van een maatschap 
of vennootschap onder firma dan is ver-
eist dat de opbrengsten van de werk-
zaamheden worden ingebracht in de 
maatschap of vennootschap onder firma.

Burenhulp onder voor-
waarden aangemerkt als 
winst uit onderneming


