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Koploper
Anne-Marie Spierings, Gedeputeerde 
Agrarische ontwikkeling. Energie en 
Bestuur van de Provincie Noord-Bra-
bant, gaf een toelichting op de Bra-
bantse mestdialoog. Voor een zaal 
vol melkveehouders én studenten 
schetste zij de ambities; Brabant wil 
koploper zijn in Nederland en in de 
wereld. De provincie heeft haar plan-
nen neergelegd in een visie die duur-
zaam en innovatief moet zijn.

Spannend
Vlak voor de zomer hebben Gedepu-
teerde Staten deze visie naar buiten 
gebracht; geen onbewerkte drijfmest 
meer op het land. Deze mest is niet 
stabiel en werkt vervuilend op het 
grondwater. Spierings erkent dat dit 
‘best een spannende visie’ is. Het is 
ook niet de bedoeling van de provin-
cie dat boeren nu alle koeien op stal 
gaan houden. Ook hoeven boeren 
niet meteen hun stal te gaan verbou-
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wen. Maar als ze gaan verbouwen 
moeten ze wel over bepaalde zaken 
goed nadenken.

Zoektocht
De provincie ziet mestvergisting als 
een middel, geen doel op zich. De 
mestvergisting moet bij voorkeur 
op het eigen bedrijf plaatsvinden, 
maar mest vergisten is een ander 
vak dan koeien melken. Bovendien 
maken burgers zich zorgen over ge-
zondheid en veiligheid. Dus een fa-
briek om de mest te vergisten moet 
op een bedrijventerrein komen, niet 
in een weiland. Brabant wil naar een 
systeem dat duurzaam, innovatief en 
circulair is. Voor melkveehouders be-
tekent dit, dat zij anders naar mest 
en anders naar hun bedrijf moeten 
gaan kijken. Toch rekent de Gedepu-
teerde op de Brabantse melkveehou-
ders om met elkaar het mestvraag-
stuk te gaan oplossen.

Wondere wereld
Vervolgens nam Wim van der Put-
ten, hoofd van de afdeling Terrestri-
sche Ecologie bij het Nederlands In-
stituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
en Hoogleraar Functionele Biodiver-
siteit aan Wageningen Universiteit, 
ons mee naar de wondere wereld on-
der de grond. We hebben allemaal 
geleerd dat bodem bestaat uit bo-
demdeeltjes, lucht en water. Maar er 
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eigen probleem

Mieke Smits
@philomenasmits
Theo Mulder spreker #symposi-
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Met belangstelling maar ook met zorgen heeft de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond (NMV) de mestdialoog binnen de pro-
vincie Noord-Brabant gevolgd. In juni kwam het bericht naar bui-
ten dat het toekomstig mestbeleid zich zou moeten richten op: 
‘Het uiteindelijk niet meer opslaan en aanwenden van onbewerkte 
drijfmest, waardoor mest optimaal benut kan worden in een land-
bouw die kringlopen sluit’. Dit was aanleiding voor de NMV om op 
21 september een symposium rond dit thema te houden.
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is zoveel meer! In een handje bodem 
zitten zo’n vijfduizend levende orga-
nismen, die allemaal bezig zijn met 
eten en gegeten worden.

Organische stof
Elk jaar zetten bodemorganismen 
zo’n 25.000 kg organische stof per 
hectare om. Dit is nodig voor de re-
cycling van plantenresten en voor het 
beschikbaar maken van voedings-
stoffen voor plantengroei. In heel 
Europa neemt het organische stof-
gehalte in de bodem af. Nederland 
haalt veel veevoer uit andere delen 
van de wereld, dus hier is de achter-
uitgang van de organische stof in de 
bodem minder. Maar bodems die or-
ganische stof verliezen, verliezen ook 
allerlei andere functies die samen-
hangen met de organische stof.

‘Andere toestand’
Van der Putten toont de resultaten 
van een veldproef waarbij verschil-
lende bedrijfssystemen zijn verge-
leken; kunstmest, varkensmest en 
stalmest (organisch). Het systeem 
waarbij organische stalmest werd 
gebruikt, bleef in het begin flink ach-
ter maar in de loop van de tijd werd 
dit steeds productiever. Blijkbaar is 
het toch mogelijk de bodem ‘in een 
andere toestand te zetten’. 

Nieuw probleem
Vergisting combineren met langzaam 
afbreekbare organische stof zou een 
kans kunnen bieden op een innova-
tieve oplossing van het mestvraag-
stuk. Bij vergisting wordt een groot 
deel van de koolstof uit de organi-
sche stof afgevoerd naar de vergister 
en blijft er juist te weinig over voor 
het bodemleven. Zo genereert de op-
lossing, vergisting, weer zijn eigen 
nieuwe probleem. We moeten juist 
op zoek naar een bedrijfssysteem 
waarbij meer koolstof naar het bo-
demleven gaat.

Kans
Theo Mulder, adviseur bodemvrucht-
baarheid bij Mulder AgroAdvies, ziet 
mest niet als een probleem, maar als 
een kans. Het is maar hoe je ernaar 
kijkt; in andere delen van de wereld 
gaan boeren juist op zoek naar mest 
voor op hun land. En menselijke uit-

werpselen worden in de mestdiscus-
sie nooit als probleem gezien. Wel 
moeten we op een andere manier 
over bemesten gaan denken. Meer 
NPK-kunstmest op het land heeft 
volgens Mulder niets met boeren te 
maken.

Van pharmacie naar farmacie
Mulder wil juist bereiken dat boerde-
rijen de apotheken van de toekomst 
worden. Hij pleit voor meer inhou-
delijke productkwaliteit. Nu bevat-
ten gewassen steeds minder voe-
dingsstoffen, maar een goede boer 
kan in samenwerking met de bodem 
meer voedingsstoffen in zijn gewas-
sen krijgen. Mulder ziet de boer als 
de dokter van de toekomst.

Megastal
Na dit boeiende verhaal nam Hen-
ny Verhoeven, bestuurslid van de 
NMV, het woord. Zij vertelde dat 
om een vergister draaiende te hou-
den 250 koeien nodig zijn. Met 250 
koeien is er al sprake van een me-
gastal en daar is de maatschappij fa-
liekant tegen. Bovendien moeten de 
koeien dan op stal blijven staan en 
de Nederlandse burger wil juist koei-
en in de wei zien. En wie moet dit 
gaan betalen? De boer gaat het beta-
len. Maar boeren krijgen subsidies en 
de maatschappij heeft een hekel aan 
boeren die subsidies krijgen.

Visie
De NMV heeft een hele reeks bezwa-
ren tegen de plannen van de provin-
cie voor mestvergisting. In de eer-

ste plaats wil de NMV ervoor pleiten 
om in het mestbeleid onderscheid te 
maken tussen intensieve veehou-
derij en melkveehouderij. Voor var-
kenshouders kan vergisting wel een 
goede oplossing zijn. De NMV heeft 
haar mening opgeschreven in een 
‘Visie op mest’ – naar aanleiding van 
de Brabantse mestdialoog.

Forumdiscussie
Naast de sprekers namen ook Ton 
Braspenning, Statenlid in Noord-Bra-
bant voor het CDA en melkveehou-
der en Roelof Westerhof, voorzit-
ter van de werkgroep mestverwer-
king van de provincie, plaats in het 
forum. Tijdens de discussie kwamen 
de verschillende aspecten van mest-
vergisting aan de orde. Wat te doen 
met het digestaat? Problemen met 
salmonellabesmetting. De hoge kos-
ten van mestverwerking. En dat al-
les komt bovenop de andere proble-
men zoals fosfaatrechten en de te 
verwachten generieke korting, waar 
melkveehouders mee te maken heb-
ben. Ook alternatieve systemen zo-
als aeromix-systeem kwamen ter 
sprake.

De gevolgen van nieuwe technieken 
zijn vooraf moeilijk te doorgronden. 
Oplossingen genereren weer nieuwe 
problemen. Het is altijd zaak om naar 
het totaalplaatje te blijven kijken!

Op de NMV website kunt u meer le-
zen over de ‘Visie op mest’ – naar 
aanleiding van de Brabantse mest-
dialoog.
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aan mogelijk ook in andere sectoren 
te gaan korten. 

NMV staat nog steeds op het stand-
punt dat fosfaatrechten niet bijdra-
gen tot het beoogde doel: een be-
tere waterkwaliteit. Een fosfaatpla-
fond waarbij ook geëxporteerde fos-
faat wordt meegeteld heeft niets van 
doen met de waterkwaliteit in onze 
sloten. Bovendien zijn de gebruiks-
normen leidend. Om er nog maar 
niet over te spreken dat we een fos-
faatplafond hebben om onder de ni-
traatnorm te blijven. Van Dam denkt 
dat Nederland derogatie kan behou-
den door dit fosfaatrechtenstelsel te 
introduceren. Maar het stelsel gaat 
te laat in: Van Dam kan in Brussel 
alleen maar veel beloven maar hij 
kan weinig laten zien.

Er zijn veel problemen met het hui-
dige voorstel. Uitscharing is er daar 
één van: de rechten gaan naar de 
houder van de dieren, de eigenaar 
krijgt niets. Dit kan naar twee kan-
ten toe slecht uitvallen: een jongvee 
opfokker had op 2 juli toevallig geen 
enkel dier in zijn stal. Kan hij zijn be-
drijf nu sluiten? Aan de andere kant 
heeft de eigenaar wiens vee was uit-
geschaard geen rechten om zijn vee 
naar huis te halen.

De fosfaatbank is ook een merk-

Fosfaatrechten; 
wat brengt het wetsvoorstel?
Onlangs is het wetsvoorstel ‘fosfaatrechten’ naar buiten gebracht. Zoals verwacht hanteert van Dam 
als peildatum 2 juli 2015 en hanteert hij forfaitaire normen per koe. Er wordt daarbij gekeken naar 
de productie over het gehele jaar 2015. De 10% afroming is ook terug te vinden in het wetsvoorstel, 
evenals de aangekondigde generieke korting.

Van Dam weet nog steeds niet hoe-
veel dit zal worden, hij heeft zich 
verbonden aan een percentage van 
maximaal 8%. Dat wil niet zeggen 
dat hij dat kan waarmaken. Om de 
generieke korting zo laag mogelijk 
te houden, moeten er zo min moge-
lijk knelgevallen zijn. Op last van de 
Raad van State is de knelgevallenre-
geling toch wat aangepast:

Indien een landbouwer voor 1 april 
2017 meldt en aantoont dat het op 
het bedrijf rustende fosfaatrecht 
minstens 5% lager is door bouw-
werkzaamheden, diergezondheids-
problemen, ziekte of ziekte of over-
lijden van een persoon van het sa-
menwerkingsverband van de land-
bouwer of een bloedverwant in de 
eerste graad, of vernieling van de 
melkveestallen wordt het fosfaat-
echt bepaald aan de hand van het 
melkvee waarover de landbouwer 
zonder deze omstandigheden zou 
hebben beschikt.

De Raad van State heeft haar be-
denkingen over de generieke korting 
en de 10% afroming. Dit moet beter 
getoetst worden in het kader van het 
eigendomsrecht.

Opvallend is dat er een mogelijkheid 
wordt gecreëerd voor ontschotting 
tussen sectoren en van Dam kondigt 

waardig verschijnsel. Ook als we on-
der het fosfaatplafond zitten blijft 
Van Dam afromen om vervolgens 
bovenwettelijke eisen op te leggen 
aan degenen die de fosfaatrechten 
toegedeeld krijgen.

Inmiddels is gebleken dat ook vlees-
vee (code 101 en code 102) onder 
de fosfaatrechten valt. Deze sector 
was daar niet van op de hoogte, zij 
zouden buiten de fosfaatrechten ge-
houden worden. Bovendien is deze 
sector ook niet betrokken geweest 
bij de voorbereiding. 

De NMV heeft met medewerking van 
advocaten op 6 oktober jl. een bij-
eenkomst over fosfaatrechten geor-
ganiseerd. Verslag hiervan volgt in 
de volgende Koebont.

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 FOSFAATRECHTEN. 

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!

Melkveebedrijf
@melkveebedrijf
Mogelijk onjuiste toekenning fos-
faatrechten - bit.ly/2bvRFTz pic.
twitter.com/7YIYt2BoFk

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws
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Fosfaatrechten in Europeesrechtelijk 
perspectief
Inleiding
De staatssecretaris van Economi-
sche Zaken heeft in zijn brief aan 
de Tweede Kamer van 3 maart 2016 
aangekondigd dat wordt beoogd het 
stelsel van fosfaatrechten in te voe-
ren per 1 januari 2017. Zoals be-
kend zal daarbij als peildatum wor-
den gehanteerd 2 juli 2015, de dag 
waarop het kabinet een brief naar 
de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
Daarbij heeft de staatssecretaris 
aangegeven dat hij er op basis van 
een advies van de Landsadvocaat 
vanuit gaat dat het juridisch niet 
houdbaar is om fosfaatrechten toe 
te kennen op basis van een eerde-
re peildatum. Ook heeft de staats-
secretaris laten weten dat er slechts 
een zeer beperkte voorziening voor 
knelgevallen zal komen. Het gaat 
dan (bij voorbeeld) om:
1. “Ondernemers die als gevolg van 

de ziekte van de ondernemer 
of als gevolg van een dierziek-
te aantoonbaar minder melkvee 
hielden op de peildatum”;

2. “Om recente gestarte bedrijven 
die ofwel op de peildatum aan-
toonbaar onomkeerbaar finan-
cieringsverplichting zijn aan-
gegaan ofwel waarbij de vee-
bezetting op de peildatum aan-
toonbaar hoofdzakelijk bestond 
uit jongvee wat bedoeld is voor 
melkproductie op het bedrijf.”

Artikel 1 eerste protocol EVRM
De vraag rijst of het stelsel van fos-
faatrechten, waarvan de contouren 
inmiddels bekend zijn, in overeen-
stemming zal zijn met artikel 1 eer-
ste protocol bij het Europees ver-
drag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). Dit artikel luidt (in de Ne-
derlandse vertaling):

“Iedere natuurlijk- of rechtspersoon 
heeft recht op het ongestoord genot 
van zijn eigendom. Aan niemand zal 
zijn eigendom worden ontnomen 
behalve in het algemeen belang en 
onder de voorwaarden voorzien in 

de wet en in de algemene beginse-
len van internationaal recht.

De voorgaande bepalingen tasten 
echter op geen enkele wijze het 
recht aan, dat een staat heeft om die 
wetten toe te passen, die hij nood-
zakelijk oordeelt om het gebruik van 
eigendom te reguleren in overeen-
stemming met het algemeen belang 
of om de betaling van belastingen of 
andere heffingen of boeten te ver-
zekeren.”

Jurisprudentie
In 1998 heeft de Nederlandse Vak-
bond Varkenshouders een beroep 
gedaan op dit artikel in een proce-
dure tegen de staat naar aanleiding 
van de invoering Wet herstructure-
ring varkenshouderij (Whv), meer 
speciaal de invoering van het stelsel 
van varkensrechten. In 2001 heeft 
de Hoge Raad geoordeeld dat arti-
kel 1 van het eerste  protocol bij het 
EVRM “in beginsel geen grond biedt 
om de Whv buiten toepassing te la-
ten ten aanzien van varkenshou-
ders die door de bestreden maatre-
gelen slechts getroffen zijn in mest-
productierechten of varkensrechten 
die ingevolge de wet aan hen zijn 
toegekend en die zij niet op ande-
re wijze tegen betaling hebben ver-
worven.”
 

De Hoge Raad voegde daar echter 
aan toe dat het niet uitgesloten is 
dat de Whv voor bepaalde varkens-
houders een individuele en buiten-
sporige last (“individual and exces-
sive burden”) oplevert, en dan is 
sprake van ontneming van eigen-
dom in strijd met het EVRM. Dit kan 
zich alleen dan voordoen indien er 
sprake is van bijzondere, niet voor 
alle varkenshouders geldende, fei-
ten en omstandigheden. In derge-
lijke gevallen moeten bepalingen 
van de Whv buiten toepassing wor-
den gelaten zolang niet is voorzien 
in een schadevergoeding.

Ook bij de toekenning van melk-
veefosfaatreferentie is door enke-
le melkveehouders een beroep ge-
daan op artikel 1 eerste protocol. 
Bij het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven stelden zij zich op 
het standpunt dat in de Wet ver-
antwoorde groei melkveehouderij 
(Wgvm) ten onrechte geen rekening 
is gehouden met knelgevallen, zoals 
bedrijven die in het referentiejaar 
2013 bezig waren met de bouw van 
een stal of situaties waar in 2013 
minder dieren werden gehouden als 
gevolg van bijzondere omstandighe-
den. Het College komt, na een ana-
lyse van de jurisprudentie van het 
Europese Hof, tot de conclusie – kort 
gezegd- dat de Wgvm voorziene 

Winnaar Beste 
Boerenkoe is NMV-lid
Fedde en Wilma van der Meer begonnen met niets en runnen inmid-
dels een melkveebedrijf met 125 koeien in Nieuw-Buinen (DR). Door 
initiatief te tonen, vasthoudend te zijn en eenvoud in de bedrijfsvoe-
ring na te streven, is het ze gelukt. De Beste Boerenkoe van Neder-
land, Willemien 112, staat bij hen in de stal. De familie van der Meer 
is overtuigd NMV-lid; iets om trots op te zijn!

Fedde en Wilma, van harte gefeliciteerd!
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Waar is de NMV geweest afgelopen maand?

maatregelen weliswaar in hun alge-
meenheid voldoen aan de eisen die 
artikel 1 eerste protocol stelt, maar 
dat het niet uitgesloten is dat er in 
concrete gevallen sprake is van een 
individuele en buitensporige last. De 
Staatssecretaris moest de ingedien-
de bezwaren opnieuw beoordelen. 
De uitkomst daarvan is nog niet be-
kend. De betreffende uitspraak is te 
vinden op www.rechtspraak.nl on-
der ECLI:NL:CBB:2016:150.

Slotsom
In juridisch opzicht is er niet zo-
veel verschil tussen varkensrech-
ten en fosfaatrechten, beiden strek-

ken er immers toe de productie van 
fosfaat te reguleren. Wellicht kun-
nen ook melkveebedrijven die na 
de invoering van het stelsel van fos-
faatrechten in een bijzondere situa-
tie verkeren en in de   knelgevallen-
regeling buiten de boot vallen, met 
een beroep op artikel 1 eerste pro-
tocol van het EVRM in aanmerking 
komen voor een financiële compen-
satie. Aan de hand van de jurispru-
dentie van het Europese Hof en van 
de Nederlandse rechtbank in Whv-
zaken en de jurisprudentie van het 
CBB inzake de melkveefosfaatrefe-
rentie zal beoordeeld moeten wor-
den of een dergelijke claim een kans 

van slagen heeft. Dat is uiteraard 
afhankelijk van de omstandigheden 
van het specifieke geval. Uit de ju-
risprudentie blijkt wel dat rechtban-
ken terughoudend zijn bij het ho-
noreren van dergelijke claims. Ver-
wacht er dus geen wonderen van.

Piet Stehouwer
BoutOveres Advocaten

NMVnieuws
@NMVnieuws kromme werkwijze 
eigenlijk. Fosfaat indammen ter-
wijl je iets met stikstof wil doen

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws

www.boutoveres.nl

www.agrisun.nl
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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 volgende 
NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Johan van Gorp aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen 
van Henk Oudenampsen.

De vraag van Henk aan Jo-
han: Wat vind jij het mooist aan 
melkveehouder zijn en waaraan 
heb jij de meeste hekel wat be-
treft dit vak?
Het mooist vind ik de vrijheid die 
je ondervindt als boer. Die vrijheid 
heeft me altijd getrokken en het 
werken met koeien en de natuur 
versterkt dit. Zelf verantwoordelijk 
zijn voor je keuzes is mooi, maar 
het geeft ook veel druk. De beslis-
singen over oogstmomenten geven 
nog wel positieve stress, maar op 
het gebied van regelgeving is het 
leuke er wel af. En daarbij nog ie-
dere week zeven lange dagen moe-
ten werken met weinig waardering 
en vergoeding gaat me wel steeds 
vaker tegenstaan.

Kun je iets over jouw bedrijf 
vertellen?
Dit bedrijf is in 1990 met de ruilver-
kaveling door mijn vader opgezet. 
Na het woonhuis erbij gebouwd te 

hebben, heb ik in 2006 de boerde-
rij overgenomen. Inmiddels telt de 
huiskavel 45 ha. De veestapel telt 
135 melkkoeien en 85 stuks jong-
vee. Sinds december hebben we een 
serrestal met 2 robots in gebruik. 
Alles bij elkaar meer dan genoeg te 
doen.

Wat zijn volgens jou op dit mo-
ment de grootste problemen in 
de melkveehouderij?
Vooral de verkeerde verhoudingen in 
de keten spelen de melkveehouders 
parten. Ik vrees dat er voor de melk 
nooit een eerlijke prijs betaald gaat 
worden. De verwerkende industrie 
en de grootwinkelbedrijven houden 
hun eigen marges maar wat goed 
op peil. Daarbij is de verdeeldheid 
onder de boeren een zwak punt. Je 
hebt kampen pro-weidegang en an-
ti-weidegang, en zo ook met de me-
ning over melkvolumereducering en 
dergelijke. Dus een vuist maken zal 
een groot probleem blijven.

Waarom ben je lid van de NMV 
geworden?
Toen ik de boerderij overnam werd 
het lidmaatschap van de ZLTO (ge-
lukkig) niet stilzwijgend verlengd. 
Gesteund door het gevoel dat LTO 
nog niet veel goeds voor de boe-
ren had gedaan en een absurd hoog 
lidmaatschapsbedrag heb ik beslo-
ten dit lidmaatschap te beëindigen. 
Toen de DDB opgezet werd, ben ik 
daarvoor rondgegaan om leden te 
werven met als doel de melk voor 
een periode thuis te houden. Ik 
kreeg meermaals het antwoord dat 
“de buurman” de melk maar weg 
moest laten lopen zodat de melk-
prijs vanzelf omhoog zou gaan. Ook 
op het veelvuldig opzeggen van het 
lidmaatschap van Friesland-Cam-
pina leden werd op een dergelijke 
manier gereageerd. Toen heb ik be-
sloten me aan te sluiten bij de NMV 
en voelde ik me ook niet meer thuis 
bij Friesland-Campina. Zodoende 
lever ik nu bij Vreugdenhil.

Waar moet de NMV zich vooral 
op richten / mee bezig houden?
De dossiers die momenteel spelen 
moeten vooral deze aandacht blij-
ven krijgen. Ik denk wel dat de NMV 
gerust wat vaker in de media mag 
komen met bereikte resultaten. 
Verder vind ik dat er geprobeerd 
moet worden één geluid te verkon-
digen vanuit de sector, wat heel las-
tig zal zijn.

Aan wie wil je dit estafettestok-
je doorgeven en welke vraag 
wil je hem/haar stellen?
Ik geef het stokje door aan Peter 
Roozen uit Hilvarenbeek. Mijn vraag 
aan hem is: Hoe denk je over de 
melkveehouderij in Nederland naar 
de toekomst toe, zit er nog voldoen-
de perspectief in?
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strenge eisen voor belading. Een 
veetransport mag niet overvol zijn. 

Hitteprotocol
Tegenwoordig is er in Nederland een 
hitteprotocol voor veetransport. In 
Europa mag vee zelfs worden ver-
voerd als het 40 graden is, in Ne-
derland gelden er al dierwelzijns-
maatregelen vanaf 27 graden. Bij-
voorbeeld het vroeger laden van 
dieren en minder dieren per wagen. 
Bij temperaturen van 35 graden zijn 
er helemaal géén veetransporten.

Geen volledige informatie
Wakker Dier laat graag essentië-
le informatie achterwege en infor-
meert scholen in de lespakketten 
niet volledig over de voor- en nade-
len van alle veehouderijsystemen. 
Wij zijn ons er heel erg van be-
wust dat de maatschappij over onze 
schouder meekijkt en dit vinden wij 
ook helemaal niet erg. Sterker nog, 
wij laten aan de burger graag zien 
wat wij doen en iedereen is welkom 
om een kijkje in de stal te nemen.

Dialoog
Dit soort lespakketten met gekleur-
de informatie, helpen niet mee aan 
de dialoog die de melkveehoude-
rijsector wil voeren met de maat-
schappij. Wij willen een dialoog die 
is gebaseerd op open vizier en met 
de juiste informatie, waardoor bur-
gers een afgewogen keuze kunnen 
maken als zij in de winkel staan. 
Deze lespakketten doen onrecht 
aan het juiste beeld.

Meldpunt Valse Lesstof
Ook werkt de NMV samen met NVV 
en LTO in het Meldpunt Valse Les-
stof. Daar kan iedereen lesmateriaal 
melden dat valse, niet-objectieve of 
onjuiste informatie over de Neder-

Géén dierenactivistenpropaganda 
op scholen!
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) roept scholen op om de lespakketten die Wakker 
Dier momenteel aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Als kinderen van melkveehouders hier-
mee thuiskomen, horen wij dat graag. De NMV sluit zich met deze oproep aan bij de Nederlandse Vak-
bond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij, die deze oproep aan hun eigen leden deden.

De zomervakantie is definitief ten 
einde. Voor Wakker Dier weer het 
moment om lespakketten aan te 
bieden aan basis- en middelba-
re scholen. De NMV vindt dat kin-
deren met deze lespakketten geen 
juist beeld krijgen van hoe het er 
werkelijk aan toegaat op moder-
ne boerenbedrijven. Kinderen krij-
gen op deze manier propaganda 
van dierenactivisten onderwezen en 
dat lijkt ons geen wenselijke zaak. 
Wakker Dier hanteert  een bepaalde 
‘tone of voice’, die suggereert dat 
dieren in de veehouderij een slecht 
leven hebben.

Producten
Te beginnen met het woord ‘vee-
industrie. Wakker Dier zegt dat de 
dieren in ‘fabrieken’ worden ge-
produceerd. Een boerderij is ech-
ter geen fabriek. Wakker Dier stelt 
in haar lespakketten ook dat boeren 
hun dieren als producten beschou-
wen. Terwijl elk dier door de boer 
als dier wordt beschouwd én als zo-
danig wordt verzorgd. Wakker Dier 
stelt veehouders met deze gekleur-
de informatie in een onjuist dag-
licht.

Oppervlakte
Wakker Dier leert kinderen ook dat 
dieren ‘met te veel’ op een klein op-
pervlak leven. Echter, door de stren-
ge wettelijke eisen die aan leefruim-
te worden gesteld, kunnen er nooit 
‘te veel’ dieren op een oppervlak-
te leven. In Nederland hebben run-
deren bijvoorbeeld meer leefruimte 
dan elders in Europa.

Transport
Tevens stelt Wakker Dier dat vee-
transporten vaak overvol zijn. Vee-
transport in Nederland is echter aan 
regels en wetten gebonden met 

landse land- en tuinbouw bevat. Via 
dit meldpunt kan ook worden ge-
meld als kinderen tóch thuiskomen 
met Wakker Dier-lesjes.

Boerderijeducatie
De NMV wijst scholen daarnaast 
op de vele initiatieven voor boer-
derijeducatie. Scholen kunnen in 
heel Nederland terecht bij boeren 
en leren over land- en tuinbouw en 
voedselproductie.
Voorbeelden daarvan zijn: Klas-
seboeren, Boeren met klasse(n) 
en Boerderij Educatie Nederland. 
Scholen kunnen zich ook richten 
tot de NMV als zij een bezoek aan 
een boerderij willen organiseren. 
Wij zullen ze dan helpen om met 
de boeren in contact te komen. Ook 
via de Nederlandse Zuivelorganisa-
tie (NZO) en de melkfabrieken kun-
nen scholen lesmateriaal krijgen.

De @NMVnieuws roept scholen 
op om lespakketten die wakker-
dier aanbied,NIET te gebruiken!!

Caroline vander Plas
@lientje1967
Melkveehouders @NMVnieuws 
en pluimveehouders @NVP-
nieuws sluiten zich aan bij op-
roep @NVVnieuws geen #lieg-
pakketten Wakker Dier op 
school.

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws
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De Youth Food Movement (YFM), 
Jaap Seidell - hoogleraar Voe-
ding en Gezondheid aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, Pierre 
Wind - kok, de Hartstichting en 
het Centraal Bureau Levensmid-
delenhandel (CBL) zijn een cam-
pagne gestart met als doel struc-
tureel voedselonderwijs voor ie-
der kind op iedere basisschool in 
Nederland. Voedselonderwijs dat 
ieder kind in staat stelt gezonde 
en duurzame voedingskeuzes te 
maken.

Vindt u dat ook?
Teken dan voor 16 oktober 2016, 
Wereldvoedseldag, de petitie en 
deel deze met zoveel mogelijk men-
sen. Er zijn 40.000 handtekeningen 
nodig om dit onderwerp als bur-
gerinitiatief op de maatschappelijk 
en politieke agenda te krijgen. Te-
ken de petitie op: http://youthfood-
movement.nl/4730-2/

Is voedselonderwijs nodig?
Ja, voedselonderwijs is hard nodig, 
want Nederlandse schoolkinderen 
drinken de meeste suikerhouden-
de dranken per dag van alle Euro-
pese kinderen. Van hen eet maar 
1% voldoende groente en in grote 
steden heeft 18% van de kinderen 
overgewicht of obesitas. En dit ter-
wijl juist kinderen die gezond eten 
minder kans hebben op het krijgen 
van chronische ziekte, minder ver-

NMV is door het ministerie uitge-
nodigd om mee te denken over 
het 6e Actieprogramma (AP) in 
het kader van de Nitraatrichtlijn. 
Het ministerie wil dit AP in het 
voorjaar van 2017 gereed heb-
ben, daarna starten de derogatie-
onderhandelingen.

In het nieuwe AP zal een verschuiving 
plaatsvinden van grondwater naar 

Structureel voedselonderwijs voor 
ieder kind

6e Actieprogramma (AP) Nitraatrichtlijn

zuimen op school en betere school-
prestaties hebben. Daarom is het 
belangrijk om kinderen al vroeg en 
structureel kennis te laten maken 
met gezonde voedingsgewoontes.

Help mee kennis kweken 
Uit onderzoek blijkt dat voedselon-
derwijs op de basisschool helpt bij 
de ontwikkeling van een gezond en 
duurzaam voedingspatroon. Kinde-
ren die meer weten over hun voed-
sel (herkomst, productiewijze, sa-
menstelling of bereiding) hebben 
een grotere kans op een gezond 
voedingspatroon. Maar voedselon-
derwijs is meer dan alleen luiste-
ren. Juist door op structurele wij-
ze kennis te combineren met vaar-
digheden, zoals koken, samen eten, 
proeven of groente verbouwen, 
wordt de impact van voedselonder-
wijs vergroot.

Structurele inbedding
Er bestaan in Nederland diverse goe-
de programma’s rondom voedselon-
derwijs. De initiatiefnemers van deze 
campagne maken zich zorgen over 
het ontbreken van een structurele in-
bedding van deze programma’s op 
basisscholen. Want ieder kind heeft 
recht op de ontwikkeling van vaar-
digheden die nodig zijn om te kunnen 
kiezen voor een gezond en duurzaam 
voedingspatroon. Structureel voed-
selonderwijs ondersteunt de initiatie-
ven die er zijn, de kinderen, de ou-
ders en de gezonde schoolomgeving. 
Belangrijk is dat deze structurele in-
bedding in overleg met het onderwijs 
en de leerkrachten plaatsvindt.
Het doel is structureel voedselonderwijs, 
voor ieder kind, op alle basisscholen.

Vind u dat ook?
Teken dan nu de petitie: http://
youthfoodmovement.nl/4730-2/

oppervlaktewater. Daarbij speelt eu-
trofiering een belangrijke rol. Eutro-
fiering wil zeggen: een sterke toena-
me van voedingstoffen. Het gaat dan 
om fosfaat en nitraat. Deze toena-
me ontstaat door landbouw maar ook 
door natuurlijke processen, bijvoor-
beeld bij veel blad in de sloot en ook 
door afvalwater van huishoudens. Het 
is dus belangrijk dat landbouw alleen 
verantwoordelijk wordt gehouden 

voor het deel van de eutrofiering dat 
zij ook daadwerkelijk veroorzaakt.

Uiteraard gaat NMV een bijdrage le-
veren aan het programma. We heb-
ben hiervoor helaas maar drie weken 
de tijd gekregen. Toch denken we een 
goed voorstel te kunnen doen. Uit-
gangspunt is om te voorkomen dat de 
gebruiksnormen nog verder worden 
aangescherpt.
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Het gezinsbedrijf ligt in Bentelo, vlak tegen het bos. De koeien staan vandaag binnen aan het voerhek 
waar twee grote ventilatoren hangen. Gelukkig maar, want de lange, warme periode begint bij sommigen 
zijn tol te eisen. De koeien mogen dan moeite hebben met de septemberhitte, het is wel een mooie dag 
voor een bedrijfsbezoek bij de familie Borre die op deze fraaie locatie sinds 2005 zo’n 100 koeien melkt.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft, samen met de Nederlandse Vakbond van Var-
kenshouders (NVV) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), de afgelopen maanden overleg 
gehad met het ministerie van Economische Zaken over de voortgang van het reguliere PAS-overleg. Naar 
aanleiding hiervan is besloten in te stemmen met hernieuwde deelname aan het overleg, maar wel onder 
een aantal voorwaarden.

Bedrijfsbezoek bij de familie Borre

Hervatting PAS-overleg

De bedrijfsstrategie is gericht op de 
kostprijs, er zijn geen grote investe-
ringen gedaan om de stal steeds ver-
der uit te breiden. Maar zelfs voor dit 
bedrijf met een zeer scherpe kost-
prijs is het op dit moment onmo-
gelijk om geld te verdienen. Ook al 
wordt er een superproduct geleverd 
aan de fabriek. Borre voegt daar nog 
aan toe dat de prijs in de winkel nau-
welijks daalt. De verhoudingen zijn 
scheef. “Wij kunnen als enigen in de 
sector onze extra kosten niet doorbe-
rekenen, terwijl de eisen steeds ho-
ger worden. De vooruitzichten wor-
den altijd ‘goed’ genoemd, maar het 
is de vraag voor wie!”

Over het zuivelbeleid van de Neder-
landse Melkveehouders Vakbond (NMV) 

Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn:
• Resultaten-evaluatie afwachten voor-

dat overgegaan wordt tot een verde-
re uitwerking van het reservepakket.

• EZ moet, zoals afgesproken, conve-
nanten sluiten met sectoren verkeer 
en industrie. 

• Geen extra maatregelen voordat 5,6 
kiloton aan ontwikkelingsruimte is 
benut door veehouderij.

NMV heeft er vertrouwen in dat aan 
deze voorwaarden wordt voldaan.

Extra reservepakket
Eind januari stapte de NMV uit het re-
guliere PAS-overleg omdat wij het niet 
accepteerden dat wij niet zijn gekend 
in de ontwikkeling van een extra reser-
vepakket aan Generieke Maatregelen. 
Dit pakket extra maatregelen werd af-
gesproken in een overleg op 19 decem-

is Borre erg duidelijk. De voorspelling 
van de NMV is uitgekomen. Maar gelijk 
hebben en gelijk krijgen is niet hetzelf-
de. Borre vindt het heel belangrijk dat 
zijn belangenbehartiger een visie heeft 
waar je van op aan kunt. De NMV heeft 
sinds 2008 al een heldere visie.

Ook over het voeren van zijn koei-
en kan Borre ook duidelijk zijn. “Ik 
wil weten wat ik voer, waarom ik dit 
voer en wat ik hiervoor moet beta-
len”. Voor hem was het dan ook een 
bewuste keuze om ABZ diervoeders 
te gaan voeren. ABZ doet immers 
mee aan voederwaarde.nl. Inmiddels 
heeft de bedrijfsadviseur van ABZ 
een goede band opgebouwd met de 
familie. De ervaringen met rassen en 
opbrengsten worden in een schema 

uitgewerkt, waar iedere afnemer zijn 
voordeel mee kan doen.

Al met al is de familie Borre erg te-
vreden met het lidmaatschap van de 
NMV en de deelname aan voeder-
waarde.nl

ber 2014 tussen de ministeries van EZ 
en Infrastructuur en Milieu (I&M), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG). De veehouderijsector was 
hier niet bij betrokken en werd pas 10 
maanden later over de plannen geïnfor-
meerd.

Voortgangsrapportage
Inmiddels draait de PAS (Programmati-
sche Aanpak Stikstof) een jaar. Reden 
voor het ministerie om een voortgangs-
rapportage te laten maken, die binnen-
kort naar de Tweede Kamer wordt ge-
stuurd.

Zorgen
In het rapport staat een punt dat zo-
wel de NMV als LTO grote zorgen baart. 
Op dit moment zijn er, door de AMvB, 
geen vergunningen nodig voor bewei-

den en bemesten rond Natura 2000-ge-
bieden. Het ministerie is van mening 
dat dit wel in een provinciale verorde-
ning kan worden geregeld. Het ministe-
rie gaf aan dat met de provincies is af-
gesproken om dit in alle provincies op 
dezelfde wijze te doen.

Motie
De NMV is bezorgd dat er een verschei-
denheid ontstaat aan provinciale regels
wat versnippering van beleid en een toe-
name van provinciale bureaucratie tot 
gevolg heeft. Misschien niet bij invoe-
ring van de verordening maar binnen 
enkele jaren, zoals we nu al zien op ver-
schillende dossiers. De NMV heeft daar-
om voorgesteld dit in een wet vast te 
leggen. Tweede Kamerlid Dijkgraaf van 
de SGP heeft hierover een motie inge-
diend. De NMV zal onze zorgen ook aan 
andere Kamerleden kenbaar maken.
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Zienswijze Omgevingswet
Het kabinet wil komen tot bundeling 
en vereenvoudiging van het omge-
vingsrecht. Hiertoe is de Omge-
vingswet opgesteld. Deze wet gaat 
een groot aantal wetten vervangen, 
die de ontwikkeling en het beheer 
van de fysieke leefomgeving regu-
leren. De Omgevingswet wordt ver-
der uitgewerkt in vier besluiten; het 
Besluit activiteiten leefomgeving, 
het Omgevingsbesluit, het Besluit 
kwaliteit leefomgeving en het Be-
sluit bouwwerken leefomgeving.

Melkveehouders zijn, met hun 
grondgebonden bedrijf, directe be-
langhebbenden bij deze nieuwe 
wet. De NMV is dan ook tevreden 
dat deze wetswijziging via een in-
ternet consultatie is aangeboden en 
heeft namens haar leden een ziens-
wijze ingediend. De NMV waar-
deert de inzet van de overheid om 
tot een vereenvoudiging en minder 
regels te komen. In een brief heeft 
de NMV haar zorgen met betrekking 
tot deze wetswijziging uiteen ge-
zet. De volledige brief kunt op onze 
website lezen; www.nmv.nu

De Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond (NMV) vindt het een goe-
de zaak dat Friesland Campina 
haar verantwoordelijkheid neemt 
en haar leden beloond met 10 cent 
extra vergoeding per kilo melk, 
die zij het komende halfjaar min-
der gaan leveren. De NMV betreurt 
het dat staatssecretaris Van Dam 
niet heeft besloten om uit de nati-
onale enveloppe een extra vergoe-
ding voor alle Nederlandse melk-
veehouders te bekostigen.

Voortschrijdend inzicht
Wel is de NMV verbaasd dat deze 
maatregel nu uit de koker van Fries-
land Campina is gekomen. Al jaren 
pleiten de NMV en de Dutch Dairymen 
Board (DDB), als leden van de Europe-
an Milk Board,  voor een vermindering 
van de melkproductie en het in even-
wicht brengen van vraag en aanbod. 
Friesland Campina heeft dit altijd afge-
wezen als zijnde niet effectief en geen 
oplossing. Blijkbaar heeft voortschrij-
dend inzicht geleid tot deze 180° draai.

Minimaal 30 cent
De bonus van 10 cent die Friesland 
Campina nu biedt is echter onvoldoen-
de voor boeren die nu al hun reke-
ningen niet meer kunnen betalen. En 

Vergoeding voor minder melk; 
180°-draai bij Friesland Campina?

dat is al zo’n 40% van de Nederland-
se melkveehouders. Zelfs als deze ver-
goeding bovenop de 14 cent uit het Eu-
ropese steungeld komt. De vaste kos-
ten lopen gewoon door, ook als er min-
der melk wordt geproduceerd. De tota-
le vergoeding moet minimaal 30 cent 
zijn voor iedere kilogram melk die min-
der wordt geproduceerd om het voor 
individuele melkveehouders aantrek-
kelijk te maken hieraan mee te doen.

Productieplafond
Bovendien vreest de NMV dat vrijwillig 
minder melken in de huidige, diepe crisis 
alleen niet afdoende zal zijn. Minstens 
zo belangrijk is het opleggen van een 
individueel productieplafond aan melk-
veehouders die niet bereid zijn minder 
te gaan produceren. Dit betekent dat zij 
hun melkproductie niet uit mogen brei-
den in de periode dat de maatregel om 
melkproductie uit de markt te nemen, 
loopt. Dit kan door melkveehouders die 
hun productie uitbreiden een heffing op 
te leggen. Hiermee wordt voorkomen 
dat de reductie van het aanbod teniet 
wordt gedaan door niet-deelnemende 
melkveehouders.

Nationale enveloppe
Ook had de NMV liever gezien dat 
staatssecretaris Van Dam had beslo-

ten een dergelijke extra vergoeding te 
betalen van de nationale enveloppe uit 
het steunpakket dat de Europese Com-
missie in juli aankondigde. Dan zouden 
alle Nederlandse melkveehouders voor 
de extra vergoeding in aanmerking zijn 
gekomen. Daarom hoopt de NMV dat 
andere zuivelfabrieken nu het voor-
beeld van Friesland Campina gaan vol-
gen en ook een extra vergoeding ge-
ven aan boeren die minder gaan leve-
ren. De NMV is hierover in gesprek met 
de zuivelfabrieken.

Crisisinstrument
Waarschijnlijk is dit ijdele hoop. Een 
productiebeperkende maatregel zou 
Europa-breed moeten worden inge-
voerd. De NMV pleit al jaren voor een 
echt crisisinstrument dat uitweg biedt 
uit de diepe crisis waarin de melk-
veehouderij zich nu bevindt. De EMB 
heeft hiervoor het Markt Verantwoor-
delijkheid Programma (MVP) ontwik-
keld. Het zou beter zijn voor de melk-
veehouderij als de zuivelsector dit MVP 
zouden accepteren als crisisinstrument 
en bij de Europese Commissie hiervoor 
zouden lobbyen. Alleen dan komt er 
een echte oplossing voor de crisis op 
de melkmarkt. Op de website van de 
NMV kunt u meer lezen over het MVP; 
www.nmv.nu
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Miljoenendans
De nevelen van Prinsjesdag zijn opge-
trokken en bij het analyseren van de 
Miljoenennota zien we dat de land-
bouw er wel erg bekaaid vanaf komt. 
Alleen al de voorgenomen afschaffing 
van de landbouwregeling voor de om-
zetbelasting. Een paar dagen na Prins-
jesdag gaf Van Dam in het Financieel 
Dagblad aan dat hij een andere focus 
in het beleid wil aanbrengen. Volgens 
Van Dam is de agro-sector kwetsbaar 
door de sterke oriëntatie op het bui-
tenland. Door de schommelingen van 
de prijzen en de Russische boycot heb-
ben de zuivel-, vlees- en tuinbouwsec-
toren het zwaar gekregen. ‘Concurren-
tie puur op prijs en volume is geen re-
cept voor duurzame groei’, aldus Van 
Dam. Tot zover zijn wij het met hem 
eens. Maar het was de politiek die er-
voor zorgde dat er een exportver-
bod naar Rusland werd uitgeschreven 
voor onze producten, het was de po-
litiek die indirect voor verantwoorde-
lijk is voor de overproductie aan melk. 
Door de slechte marktomstandigheden 
zijn veel ondernemers de afgelopen ja-
ren in financiële problemen gekomen. 
Een groot aantal is door de bank on-
dergebracht bij de afdeling Bijzonder 
Beheer. Van Dam vindt dat we moeten 
inzetten op kwaliteitsgroenten en -za-

een vergister een broedstoof is voor 
Salmonella en andere thermoresisten-
te bacteriën. De zuivel heeft niet voor 
niets strooisels als boxcompost verbo-
den omdat door de aanwezigheid van 
thermoresistente bacteriën de kwaliteit 
van de melk werd bedreigd. We kun-
nen ons beter richten op het verbete-
ren van de kwaliteit van de mest door 
bijvoorbeeld zaagsel te vervangen door 
gemalen stro, mestmixen met lucht-
bellen enzovoort. Een versterking van 
de natuurlijke kringloop is veel duur-
zamer dan het onttrekken van goede 
bestanddelen aan de mest. De NMV 
vraagt de staatssecretaris dan ook om 
een onafhankelijk, wetenschappelijk 
onderzoek te laten doen naar het ver-
dienmodel van boeren in relatie tot het 
bodemleven en de grondwaterkwali-
teit. Dat zou een goede besteding zijn 
van de vele miljoenen die hij via het 
opheffen van be-
lastingmaatrege-
len onttrekt aan 
de sector. Want in-
komen daar draait 
het om!

Harm 
Wiegersma, 
voorzitter NMV

den en hij vindt ook dat de agro-indu-
strie voorrang moet krijgen bij interna-
tionale handelsmissies. Als NMV plaat-
sen we hier toch wel een aantal kantte-
keningen bij. Onze agrarische industrie 
en onze kennisinstituten zouden er niet 
zijn geweest zonder onze sterke pri-
maire sector. De één kan niet zonder de 
ander! Die primaire sector produceert 
smaakvol en kwalitatief hoogwaardig 
voedsel met veel voedingstoffen, vi-
taminen en mineralen. Goed voedsel 
zorgt voor gezonde mensen; dat kwam 
heel duidelijk naar voren op ons Bo-
demsymposium in Brabant. Daar viel 
ook de term grondgebonden mest. Een 
natuurlijke kringloop hebben we al in 
de landbouw en die willen we niet ver-
kwanselen aan partijen die goede sier 
willen maken met mono-vergisting. Bij 
dit proces worden de waardevolle stof-
fen uit de mest omgezet in gas. Vervol-
gens wordt de bodem opgezadeld met 
digestaat. Dit leidt ertoe dat de kwali-
teit van de gewassen, en daarmee indi-
rect de gezondheid van onze veestapel, 
op het spel wordt gezet. De Nederland-
se Akkerbouwers Vakbond (NAV) heeft 
al laten weten dat akkerbouwers geen 
digestaat op hun grond willen. Deze 
vorm van circulaire economie is niet 
duurzaam en ook niet gezond omdat 
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Manifestatie voor duurzame en eerlijke handel
De Nederlandse regering staat op 
het punt allerlei foute handelsver-
dragen te tekenen. TTIP, CETA en 
TiSA zetten onze toekomst op het 
spel. Sluit u aan bij onze beweging 
en kies voor een duurzame econo-
mie, echte banen en veilig voedsel, 
boven de belangen van grote be-
drijven.

Kom op 22 oktober naar het Mu-
seumplein in Amsterdam, want NU 
kun we deze foute handelsverdra-
gen nog stoppen. We moeten ons 
NU laten horen voor een duurzame 
en eerlijke economie. Kies ook voor 
de belangen van mens, dier en mi-
lieu boven die van grote bedrijven. 

Waar gaat het over:
TTIP Het vergaande handelsver-

drag met de VS, dat de toe-
komst van ons voedsel, kli-
maat en werk bedreigt. Over 
TTIP wordt achter gesloten 
deuren onderhandeld. Het 
verzet groeit nog steeds, TTIP 
wankelt en wij kunnen de ge-
nadeslag geven.

CETA De Canadese variant van 
TTIP, en staat op het punt ge-
tekend te worden. CETA be-
dreigt op dezelfde manier 
onze economie en democra-
tie. Daarnaast is CETA TTIP 
via de achterdeur, want 80% 
van de Amerikaanse bedrij-
ven zit ook in Canada en kan 
dan zo tóch Europa in komen.

TiSA Een internationaal diensten-
verdrag, dat de toekomst van 
onze zorg en ons onderwijs, 
onze energie en ons water in 
de uitverkoop doet. TiSA le-
vert onze publieke diensten 
uit aan de markt.

Kijk voor meer informatie op:
www.ttipalarm.nl
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MAINEnergie heeft inmiddels 
veel NMV-ers als vaste klant. De 
kracht van MAINEnergie zit in 
het persoonlijke contact en het 
vertrouwen van de klant. Als u 
klant wordt bij MAINEnergie 
profiteert u van onze scherpe 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 profiteren van 
scherpe energietarieven? 
Neem dan contact op met het 
Sales team van MAINEnergie. U 
kunt ons telefonisch bereiken op 
088 - 08 09 000 of per e-mail via 
sales@mainenergie.nl.

Wilt u een goed inkomen?
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. 06 213 22 313 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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17 oktober
NMV-bestuursvergadering om 20.00 
uur in De Schakel, Nijkerk

1 t/m 3 november 
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 
Hardenberg

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

22 t/m 24 november
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 
Gorinchem

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

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 De NMV op beurzen
Bent u niet in de gelegenheid geweest om op één van de barbecues 

met het NMV-bestuur te praten? Dan heeft u dit najaar een nieuwe 

kans op de beurzen.

Dit najaar staat de NMV op de volgende beurzen:

Hardenberg 1, 2 en 3 november

Gorinchem 22, 23 en 24 november

Beurzen zijn voor het NMV-bestuur altijd een goede gelegenheid 

om leden te ontmoeten en met hen over allerlei zaken rondom 

melkveehouderij te praten. Zeker nu er zoveel speelt in de 

melkveehouderij; de lage melkprijs, de Wet fosfaatrechten gaat 

door de Tweede Kamer en de derogatie staat op het spel. Daarom 

vindt de NMV contacten met leden zo belangrijk!! En daarom staan 

we op beurzen.

Tijdens de beurs in Hardenberg wordt de geheel vernieuwde 

NMV-website gelanceerd. Mis het niet!


