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In het gebouw was een overleg gaande van de Europese Land-
bouwministers. Met deze demonstratie, georganiseerd op initi-
atief van de European Milk Board (EMB), wilden de boeren hun 
bezwaren kenbaar maken tegen het voornemen van de EU om 
40.000 ton melkpoeder uit de EU-interventievoorraden op de 
markt te brengen. Ze vrezen dat dit desastreuze gevolgen voor 
de melkprijs zal hebben. Het aanleggen van interventievoorraden 
heeft de problemen op de melkmarkt zeker niet opgelost, maar 
de crisis juist verlengt en verdiept.

De actie verliep gemoedelijk en kon op veel begrip van zowel het 
publiek als de massaal toegestroomde pers rekenen. De boeren 
eisten verder van de Europese Unie:
•   Kostendekkende melkprijzen en de invoering het Markt Ver-

antwoordelijkheidsprogramma (MVP). Dit crisisinstrument blijkt 

goed te werken; sommige zuivelfabrieken passen het al op klei-
ne schaal toe. Het MVP moet er nu komen en we moeten niet 
wachten tot de volgende crisis!

•   De melkpoeder uit de interventie moet niet op de markt wor-
den gebracht of in ontwikkelingslanden of opkomende markten 
worden gedumpt. Hiermee richten we enorme schade aan on-
der plaatselijke, vaak arme, collega-boeren!

Het is de hoogste tijd dat er een regulier crisisinstrument komt, 
dat zich richt op de kern van het probleem op de melkmarkt: de 
hoeveelheid melk. Het succes van het ‘vrijwillig-minder-melken’ 
programma heeft aangetoond dat dit functioneert. De Europese 
Commissie en de landbouwministers moeten nu een juridisch 
kader voor het Markt Verantwoordelijkheidsprogramma (MVP) 
scheppen!

(Melk)poedersneeuw in Brussel; 
ludieke actie van EMB
Tijdens een ludieke actie op maandag 23 januari in Brussel hebben melkveehouders het kantoorgebouw van de Raad van 
de Europese Unie ondergespoten met een ton melkpoeder. Zo’n 150 boeren uit verschillende Europese landen zijn voor de 
actie naar Brussel gekomen. Onder de demonstranten waren bestuurders en leden van de Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond (NMV).
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Kritisch
NMV is al sinds 1996 kritisch over de aan-
names en berekeningen die ten grondslag 
liggen aan het ammoniakbeleid. Er waren 
toen al duidelijke aanwijzingen dat het 
beleid gebaseerd is op verkeerde cijfers. 
Ondanks de kritische houding van NMV 
en de andere vakbonden (NVP, NVV en 
NAV), bleef het beleid overeind. Geesje 
Rotgers, wetenschappelijk journaliste en 
bekend van het blad ‘V-focus’, had ook 
haar vraagtekens bij de onderbouwing van 
het ammoniakbeleid. Onder haar coördi-
natie is het initiatief gestart om een onaf-
hankelijk onderzoek te financieren naar de 
onderbouwing van het beleid. NMV heeft 
daar uiteraard aan bijgedragen. De over-
heid is zelf helaas niet bereid om kritisch 
te kijken naar de cijfers die ze gebruikt als 
basis voor het beleid. Het vertrouwen in de 
eigen instituten (RIVM en WUR) is kenne-
lijk zo groot dat er van enige zelfreflectie 
geen sprake is.

Gevoelige snaar
In de aanloop naar de publicatie van het 
rapport werden op social media de on-

derzoekers en het onderzoek onderuit ge-
haald. WUR liet bijvoorbeeld weten dat ze 
‘het werkstukje’ wel eens zouden bekijken. 
Als instituten zo om zich heen gaan slaan, 
dan wekt dat alleen maar nieuwsgierig-
heid: kennelijk raken Crok en Hanekamp 
een gevoelige snaar.

Metingen
En dat is natuurlijk ook zo, want de agra-
rische sector heeft naar schatting al zo n 
2 miljard euro geïnvesteerd in maatrege-
len die helemaal niets lijken te hebben 
uitgehaald. Volgens de berekeningen van 
de overheid is er een spectaculaire daling 
van maar liefst 60% van de ammoniakuit-
stoot sinds begin jaren ´90. Maar volgens 
de data van de acht meetstations is er bij-
zonder weinig veranderd in die tijd. Waar 
is het effect van al die kostbare maatrege-
len? In Brabant is het Gedeputeerde Jo-
han van den Hout ook opgevallen dat de 
metingen geen veranderingen laten zien. 
Voor hem is dit reden om de boeren te 
verplichten alle stallen emissiearm te ma-
ken binnen nu en drie jaar. Hiermee gaat 
hij voorbij aan het feit dat er al veel emis-

siearme technieken worden toegepast. 
Maar omdat de metingen geen resultaten 
laten zien wordt weer met een beschuldi-
gende vinger naar de boeren gewezen.

Effectiviteit
Een objectief mens zou denken: hoe kan 
dit? Zoveel investeringen, zoveel maat-
regelen uitgevoerd en toch laten de me-
tingen geen dalingen zien. Feit is dat de 
overheid rechtszaken tegemoet kan zien 
nu er aantoonbaar fouten zijn gemaakt in 
de aannames die ten grondslag liggen aan 
het beleid. Het wordt tijd dat wij boeren 
eisen dat de effectiviteit van aan ons op-
gelegde maatregelen onomstotelijk kan 
worden aangetoond!

Van ammoniakgat naar ammoniakchaos! 
Op 20 januari jl. presenteerden de onderzoekers Marcel Crok en Jaap Hanekamp het rapport 'Ammoniak in Nederland, 
Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen'. De afgelopen twee jaar hebben zij, samen met onderzoeker Matt Briggs 
van Cornell University, gewerkt aan een onderzoek naar de basis van het ammoniakbeleid in Nederland. Dit onderzoek is 
door middel van crowdfunding tot stand gekomen.

Mocht u willen nagaan of uw perceel in 
een rust- of foerageergebied ligt dan kunt 
u contact opnemen met de provincie.
Voor de overige provincies, dienen de 

grondgebruikers, ganzenschade in zowel 
rust- en foerageergebieden als daarbuiten 
zelf te melden en wanneer daarvoor ook 
een tegemoetkoming gewenst is, dient die 

aangevraagd te worden bij het Faunafonds 
via www.faunaschade.nl.

Taxatie percelen in rust- of foerageergebieden
Percelen in rust- of foerageergebieden gelegen in de provincies Friesland, Groningen, Gelderland en Utrecht worden in de 
winter 2016/2017 in opdracht van deze provincies via het Faunafonds, automatisch getaxeerd. Grondgebruikers hoeven 
hiervoor geen aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. De taxateur neemt zelf contact met de grondgebruiker op.
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De vraag van Peter aan Wil: Hoe kijk je 
tegen het nieuwe fosfaatreductieplan 
van NZO aan?
Ik ben tegen het fosfaatreductieplan, want 
de overheid past nu tussentijds de regels 
aan in plaats van zelf de verantwoorde-
lijkheid te nemen. Het afschaffen van het 
melkquotum was al lang bekend, en de 
overheid was hier op voor. De overheid 
heeft genoeg tijd gehad om tijdig hierop 
in te spelen. Want het was duidelijk dat er 
meer melk zou komen. Bovendien heeft de 
overheid zelf de vergunningen afgegeven 
voor de grotere stallen. 

Kun je iets over jouw bedrijf vertellen?
Zelf heb ik geen melkveebedrijf meer, 
want mijn zoon Guus heeft drie jaar ge-
leden het bedrijf overgenomen. Wel doe 
ik nog regelmatig hand- en spandiensten. 
Mijn zoon heeft een melkveebedrijf met 
115 roodbonte koeien en 82 ha grond. De 
koeien gaan al vroeg in het jaar naar bui-
ten. De laatste jaren gaan de koeien vanaf 
maart tot november naar buiten. Niet alle 
grond is nodig voor het melkveebedrijf, 
daarom worden er een aantal ha poot-
aardappelen geteeld of mais verkocht. De 
loonwerker wordt alleen ingezet voor het 
inkuilen van gras en mais.

Waarom ben je lid van de NMV gewor-
den?
Eerst waren we lid van ZLTO, maar daarin 

waren we zwaar teleurgesteld. Omdat we 
toch georganiseerd wilden zijn, kwamen 
we bij de NMV. Bij de NMV is alles een stuk 
democratischer.

Wat zijn volgens jou op dit moment de 
grootste problemen in de melkveehou-
derij?
Iedereen gaat op de stoel van de boer zit-
ten en bemoeit zich met de regels. Door-
dat de regels pas opgesteld worden als er 
een probleem is, en er niet vooraf over na-
gedacht wordt, loop je altijd achter de fei-
ten aan. Vóór de afschaffing van het melk-
quotum zijn boeren door onder andere de 
banken bovendien nog gestimuleerd om 
uit te breiden (dat was de enige manier om 
geld te krijgen). En ook dit zal nu achteraf 
weer door de overheid met regels worden 
teruggedraaid. De overheid wil dat fabrie-
ken en vliegvelden wel door ontwikkelen, 
maar de boer moet stilstaan of zelfs ach-
teruitgaan.
Verder is de laatste jaren veel goede land-
bouwgrond verdwenen door de komst van 
natuurgebieden en onder andere stedelij-
ke uitbreiding.

Waar moet de NMV zich vooral op rich-
ten / mee bezig houden?
De NMV moet zich richten op bedrijfs-
specifieke derogatie met grondwaterme-
tingen. De klei- en veengronden vallen 
nu ook onder de derogatie, terwijl dit 
helemaal niet nodig is. Deze gronden val-
len immers al beneden de normen die zijn 
gesteld. Hier zou dus veel meer mest naar 
toe kunnen en de akkerbouwers in die ge-
bieden zouden ook geholpen zijn. Wellicht 
krijgt Nederland hierdoor gemakkelijker 
derogatie voor die gebieden die het nodig 
hebben. Als export van mest dan ook als 
afvoer meetelt, zouden zelfs alle normen 
kunnen worden behaald.

Aan wie wil je dit estafettestokje door-
geven en welke vraag wil je hem/haar 
stellen?
Wij willen het stokje doorgeven aan Ge-
rard Knoops met de vraag: Hoe kunnen we 
het voor elkaar krijgen dat de boer weer 
boer mag zijn, zonder al te veel bemoei-
enissen?
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Jaco Geurts
@JacoGeurts
Bizarre situatie! Meerderheid Kamer 
wil verplichte weidegang koeien in 
wet opnemen. Voorstel beperkt zich 
overigens niet alleen tot koeien!

Bart van der Hoog
@Bartvanderhoog
#weidegang mooiste onderdeel van 
boerenvak, verplichten gaat te ver en 
voor koe zeker niet altijd de beste op-
tie. tweedekamer.nl/kamerstukken...

Melkveebedrijf
@melkveebedrijf
Tweede Kamer: ‘Geen onomkeerbare 
stappen rond koudmerken’.

Boer Klaasen
@boerklaasen
Idd, vergelijk de NL landbouw maar 
eens met de mondiale productie.... 
dan is een compliment op z’n plaats.

NMV op Twitter

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 volgende NMV-er en 
stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Wil Bleijs aan de beurt. Wil heeft het 
stokje gekregen van Peter Vingerhoets.
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Tweede Kamerverkiezingen 2017
Welke stem is voor de melkveehouderij?

Boerenverstand in de Kamer
Jaco Geurts is opnieuw CDA 
kandidaat, plek 10, voor de 
Tweede Kamer. De afgelopen 

jaren heeft hij laten zien voor land- en 
tuinbouw op te komen. Het CDA wil meer 
ruimte en minder regels en dat onze fa-
miliebedrijven toekomst hebben, voor 
onze voedselzekerheid, economie en ons 
landschap. Het CDA wil een betere inves-
teringsregeling voor jonge bedrijfsopvol-
gers. Veilig voedsel vraagt om een eerlijke 
prijs voor de boer, die het nu vaak aflegt 
tegen inkooporganisaties. CDA wil een 
voedselscheidsrechter die onder andere 
toeziet op de naleving van een gedrags-
code voor de retail en het mededingings-
recht moet worden aangepast.

  De Christen-
Unie is trots op onze Nederlandse melk-
veehouderij. Iedere dag weer wordt er 
hard gewerkt voor ons voedsel en dat ver-
dient onze waardering: beschikbaarheid 
van voedsel is niet vanzelfsprekend. De 
ChristenUnie wil dat boeren een eerlijke 
prijs verdienen voor hun product. Daarom 
moeten boeren zich kunnen organise-
ren tegenover de inkooporganisaties van 
grote supermarkten. Er moet een einde 
komen aan de stapeling van wetgeving 
zoals in de afgelopen jaren. Dat wordt de 
eerste opdracht voor de nieuwe minister 
voor voedsel. De ChristenUnie wil een 
mooie toekomst voor jonge boeren. Daar-
om hebben we ons succesvol ingezet voor 
onder andere de jonge landbouwersrege-
ling (JOLA). 

De Nederlandse land-
bouw is zeer innovatief, 
productief en koploper 
in de wereld. Dat is een 

economische kracht, het bevordert onze 
welvaart, maar zorgt ook voor schade aan 
natuur, landschap, bodem en volksge-
zondheid. In Nederland moeten we de ne-
gatieve effecten verminderen door stallen 
te bouwen die dierenwelzijn verbeteren en 
uitstoot van vervuilende stoffen als me-
thaan en fijnstof beperken. D66 wil land-
bouw die in balans is met natuur en biodi-
versiteit. We helpen boeren die willen 
overstappen naar biologische bedrijfsvoe-
ring en stimuleren innovatie, ook in de ke-
ten. Daarbij hoort een eerlijk verdienmo-
del.  Als er minister van Landbouw komt, 
dan willen we een overkoepelend ministe-
rie met natuur en voedsel erbij.

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats. De meeste deelnemende politieke 
partijen hebben inmiddels een programma opgesteld waarmee zij kiezers aan zich willen binden. De standpunten over onderwerpen die 
de melkveehouderij in Nederland betreffen. zijn niet in alle gevallen gemakkelijk terug te vinden in de partijprogramma´s. 

Om iets meer inzicht te krijgen in de standpunten van de grotere politieke partijen over landbouw in het algemeen en melkveehouderij 
in het bijzonder heeft NMV een (beperkte) vragenlijst gestuurd aan de landbouwwoordvoerders van deze partijen. Op de gestelde vra-
gen kon uitsluitend met een simpel ´ja´ of ´nee´ worden geantwoord. Daarnaast kon iedere partij een klein stukje tekst met de visie op 
landbouw en melkveehouderij meesturen. De resultaten hiervan kunt u hieronder lezen. Helaas hebben niet alle aangeschreven partijen 
gereageerd.

Zonder agrarische sector komt de voedselzekerheid in Nederland in gevaar. Daarom moet het landbouwbeleid gericht zijn op het 
voortbestaan van familiebedrijven.

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Er moet een onafhankelijk toezichthouder voor de agro-nutriketen komen die toeziet op naleving van een gedragscode voor super-
markten, waarbij leveranciers in deze keten anoniem klachten kunnen indienen.

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Een melkveehouder moet een goed inkomen kunnen verdienen met zijn bedrijf. Daarom moeten er in de keten eerlijke afspraken 
worden gemaakt over de prijs van de melk. In deze prijs moeten ook de kosten voor (innovaties op het gebied van) dierenwelzijn, 
milieu en duurzaamheid worden opgenomen.

 Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

Tijdens nieuwe derogatie-onderhandelingen met de Europese Commissie moet worden ingezet op bedrijfsspecifieke derogatie.

 Ja Ja Ja Ja Nee Ja 
 
De leveringsvoorwaarden van de zuivelfabrieken mogen niet worden gebruikt om te sturen op diergezondheid.

 Ja Ja Nee Ja Nee Nee 
 
In het volgende kabinet moet een minister voor Landbouw komen.

 Ja Ja Nee Ja Nee Nee 



De SGP zet zich 
graag in voor een 
economisch en 
ecologisch duurza-

me melkveehouderij. De fosfaatwet brengt 
veel bedrijven onnodig in grote proble-
men. Kamerlid Elbert Dijkgraaf maakt zich 
sterk voor meer fosfaatruimte en een bre-
de knelgevallenregeling. De SGP zet ook in 
op meer ruimte voor het (bovengronds) 
uitrijden van dierlijke mest in plaats van 
kunstmest.  Ook wil de partij de rode die-
sel terug en meer marktmacht voor boe-
ren.  Innovatieve stalsystemen verdienen 
een kans. De SGP heeft een aparte land-
bouwsite: tijdvoordeboer.nl. Elbert Dijk-
graaf: ‘Landbouw zit in onze genen. Ik ga 
voor meer boerenverstand in het beleid. 
En een minister vóór landbouw.’

De SP vindt de melk-
veehouderij een be-
langrijke sector voor 
Nederland. Melkvee-

houders horen een goede prijs voor hun 
product te krijgen. Daarom zetten wij ons 
in voor eerlijke handelspraktijken en quo-
tering. We hebben onder andere gepleit 
voor versoepeling van mededingingsrecht, 
voor een effectievere aanpak van inkoop-
macht van supers en voor een ombuds-
man voor boeren, tuinders en andere klei-
ne ondernemers om oneerlijke handels-

praktijken tegen te gaan. De SP is voor het 
Markt Verantwoordelijkheidsprogramma 
zoals voorgesteld door de European Milk 
Board en de NMV. We hebben ons ingezet 
voor grondgebonden melkveehouders, bi-
ologische melkveehouders en familiebe-
drijven bij het debat over fosfaatrechten. 
Ongebreidelde schaalvergroting en mega-
stallen zijn we niet voor.
Op dit moment zijn we er nog niet van 
overtuigd dat een praktische en kosten-
effectieve invulling van bedrijfsspecifieke 
derogatie mogelijk is, maar we sluiten het 
ook niet uit.

Nederland heeft een agrari-
sche sector van wereldklasse. 
Wij willen deze koppositie be-
houden en versterken. Neder-

landse boeren lopen voorop in technolo-
gische innovaties waarbij ze oog hebben 
voor dier, natuur en milieu. Ondernemers 
moeten wat de VVD betreft de ruimte krij-
gen. De overheid kan helpen door te kij-
ken waar wetgeving ondernemers onno-
dig in de weg zit en waar regels leiden tot 
een beperking van de concurrentiekracht. 
Zo willen wij een integrale afweging van 
alle wet- en regelgeving op het gebied van 
mest. In Europa moet Nederland het voor-
touw nemen om het Europees beleid om 
te vormen tot een landbouw- en voedsel-
beleid.
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Wilt u snel op de hoogte 
gehouden worden van de 
persberichten die de NMV 
uitbrengt? Of snel infor-
matie toegezonden krijgen 
zoals bijvoorbeeld recente 
informatie over het fos-
faatreductieplan. 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 al-
lerlaatste NMV-nieuws!

Post per 
email

Helma Lodders
@HelmaLodders
Spectaculaire stijging export land-
bouwproducten! Topprestatie! Sector 
om vooral heel trots op te zijn!

Elbert Dijkgraaf
@elbertdijkgraaf
Deze milieuclubs moeten feiten 
bestuderen: geen derogatie is slecht 
voor milieu. Zo neemt gebruik kunst-
mest toe.

Boerenbusiness
@Boerenbusiness
Uitdaging om voedsel weer terug te 
brengen in onderwijs @carladikfaber 
en meer in @christenunie over boe-
renstandpunt in @Boerenbusiness TV

NMV op Twitter

Volg ons op Twitter @NMVnieuws

De NMV blijft u oproepen om 
faunaschade te melden. Winterschade 
dient voor 1 april gemeld te worden. 
Schade die na 1 april wordt gemeld, 
wordt gezien als zomerschade, waarbij 
andere vergoedingsregels gelden.

Winterschade door winterganzen binnen en 
buiten de rust- en foerageergebieden die-
nen vergoed te worden volgens de beleids-
regels van de provincies. Die zijn te vinden 
op de site van BIJ12/Faunafonds:  http://
www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/tege-
moetkoming/beleidsregels-faunafonds/

De NMV blijft u oproepen om faunaschade 
te melden! Dit kan gratis op www.fauna-

schade.nl. Ook als u geen tegemoetkoming 
wilt maar wel winterschade heeft, vragen 
we u om de schade toch te melden. Dit 
is van groot belang voor de toekomstige 
schadebestrijding.

Winterschade ganzen 
melden; vóór 1 april

www.boutoveres.nlwww.agrisun.nl
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Sinds het loslaten van het melkquotum 
zijn melkprijsschommelingen een grotere 
rol gaan spelen in de melkveehouderij. 
Hierin zaten lange periodes waarin melk-
veehouders melkprijzen ontvangen die ver 
onder de kostprijs liggen. Alleen met een 
stabiele melkprijs hebben melkveehou-
ders financieel de ruimte voor maatschap-
pelijk gewenste zaken zoals; weidegang, 
grondgebondenheid, duurzaam veevoer, 
broeikasgasreductie en weidevogelbeheer. 
Daarom hebben NMV, Dutch Dairymen 
Board (DDB), Netwerk GRONDig en Mi-
lieudefensie gezamenlijk op 25 januari het 
Manifest Minimumprijs Melk ondertekent.

Kostprijs
In 2016 lag de melkprijs maandenlang op 
25 cent/ kg melk terwijl de kritieke melk-
prijs om lopende bedrijfsrekeningen te 
kunnen betalen op minstens 35 cent/ kg 
melk ligt en de kostprijs (incl. vergoeding 
arbeid, opbouw pensioen etc.) daar nog 
weer boven ligt. Veel melkveehouders 
kwamen daardoor in financiële problemen 
of moesten stoppen.

Minimumprijs
Uit een representatieve enquête van Prosu 
in november 2016 onder 2.193 melkvee-
houders is gebleken dat tweederde van 
de melkveehouders voorstander is van 
een minimum melkprijs die tussen 37 en 
44 cent/ kg melk ligt. Daar bovenop moet 
dan wel een meerprijs van 4 resp. 6 cent 
worden betaald voor vier extra duurzaam-
heidsprestaties; weidegang, grondgebon-
denheid, weidevogelbeheer en niet gene-
tisch gemodificeerd duurzaam Europees 
gecertificeerd krachtvoer.

Manifest
De ondertekenaars van het Manifest heb-
ben besloten om in 2017 samen te werken 
om een minimum prijs voor melkveehou-
ders ingevoerd te krijgen gebaseerd op de 
resultaten van deze enquête en de voor-
keuren van de meerderheid van de melk-
veehouders.

Supermarkten
Het eerste doel is dat supermarkten voor 
hun zuivelproducten afkomstig uit Neder-

land een minimumprijs garanderen die 
de zuivelfabriek aan de melkveehouders 
uitbetaalt. Tevens wordt onderzocht of de 
overheid een rol kan spelen bij het invoe-
ren of stimuleren van een minimumprijs 
voor melk, mede in het licht van duur-
zaamheidsafspraken en de aangepaste 
mededingingswetgeving.

Lobby
NMV voert al langer een lobby voor de 
acceptatie in Nederland en de EU van een 
minimumprijs voor melk boven de 40 cent/ 
kg melk. Dit is mede gebaseerd op het on-
derzoek van DDB. NMV gaat hier in 2017 
mee door en zal de dialoog zoeken met 
andere organisaties. NMV zal de ideeën 
achter de minimumprijs en de DDB-publi-
catie delen en toetsen aan de ideeën van 
anderen over een minimumprijs voor melk.

Manifest Minimumprijs Melk

Inkooporganisaties
In Europa zijn er zo n 14 miljoen boeren 
die voedsel produceren, maar slechts 12 
organisaties die de producten inkopen. 
De inkooporganisaties hebben een grote 
onderhandelingsmacht, waarbij de laagste 
prijs leidend is. Voor de consument is dit 
gunstig: het heeft geleid tot lage prijzen. 
Gaf men in 1960 nog 30% van het inko-
men uit aan boodschappen in 2011 was 
dat nog 11%. Maar op lange termijn is dit 
systeem niet houdbaar. De producenten 
worden uitgeknepen, de voedselproduc-
tie wordt Nederland uitgedreven. Er zijn 
veel misstanden tussen producenten en 
inkopers, prijzen die met terugwerkende 

kracht worden herzien, betalingstermijnen 
die tot 4 of 6 maanden worden opgerekt 
etc. Maar de producenten zijn terughou-
dend met het melden hiervan want ´voor 
mij nemen ze 10 anderen´.

Machtsmisbruik
Door de toenemende macht van inkoop-
organisaties is er ook meer vraag naar 
bulk. Dit belemmert de ontwikkeling van 
nieuwe producten. Geurts concludeert ook 
dat het mededingingsrecht te zeer gefo-
cust is op de prijs: het functioneren van de 
markt wordt afgeleid uit de (laagste) prijs. 
Handvaten om machtsmisbruik in de ke-
ten aan te pakken zijn er niet. Daarnaast 
draagt ook het opheffen van de product-
schappen ertoe bij dat er minder innovatie 
plaatsvindt.

Aanbevelingen
Geurts doet de volgende aanbevelingen 

om tot een 'eerlijke boterham' te komen:

•   Stel een onafhankelijk toezichthouder 
aan (die ook anonieme klachten kan be-
handelen en daadwerkelijk sancties op 
kan leggen).

•   Voeg uitzonderingsbepaling uit Euro-
pese regels inzake mededinging toe aan 
de Nederlandse Mededingingswet.

•   Laat onderzoek doen naar de toene-
mende inkoopmacht van supermarkten.

•   Ondersteun investeringen in nieuwe 
voedingsmiddelen en verdienmodellen.

Aanzet
Opvallend is dat de nota van Geurts al uit 
2014 stamt en nu pas in de Tweede Kamer 
is behandeld. NMV hoopt dat dit niet ken-
merkend is voor het vervolg. Met de nota 
wordt een goede aanzet gegeven om de 
machtspositie in de keten te veranderen. 
NMV zet zich hier ook voor in!

Een eerlijke boterham….
In december is in de Tweede Kamer de Initiatiefnota ' Een eerlijke boterham' 
van Jaco Geurts (CDA) besproken. Geurts wijst in deze nota op het belang van 
de Nederlandse voedselproductie en geeft aan: 'zonder de agrarische sector 
kunnen er tekorten aan voedselproducten ontstaan en worden prijzen voor de 
consument hoog opgedreven. Dit risico wordt structureel onderschat'. Geurts 
vindt het daarom noodzakelijk dat de Nederlandse boeren, tuinders en vissers 
een eerlijke boterham kunnen verdienen. In zijn nota beschrijft hij waarom dit 
nu niet het geval is en geeft handreikingen voor de toekomst..

´Willen wij als samenleving een eerlijk 
product dan moeten boer, tuinder en 
visser ook een ´eerlijke boterham´ kun-
nen verdienen.´



Us Mem is een bronzen standbeeld van 
een koe geplaatst op een voetstuk. Het 
is het symbool voor de welvaart die de 
veeteelt in Friesland heeft gebracht. Het 
standbeeld dateert uit 1954 en kreeg een 
markante plaats in Leeuwarden op het 
Zuiderplein. In de jaren ´90 verhuisde het 
beeld naar de Harlingersingel, een minder 
centrale locatie in de Friese hoofdstad. Op 
deze plek kijkt ze uit op het stadspark de 
Prinsenhof en de Oldehove, het Friese al-
ternatief voor de Toren van Pisa. 

Toerisme en recreatie
Dit illustreert een beetje de teruggang van 
de landbouw in Friesland in de ogen van 
de Leeuwarder gemeenteraad. En die deed 
daar eind 2016 nog een schepje boven op 
door toerisme en recreatie in haar beleids-
visie boven de landbouw te stellen. Dat 
Leeuwarden in 2018 de titel mag dragen 
van culturele hoofdstad van Europa is de 
gemeenteraad waarschijnlijk een beetje 
naar het hoofd gestegen.

Export
Vooral als we zien dat de export van land-

bouwproducten in het afgelopen jaar tot 
een recordhoogte van 85-miljoen euro 
reikte. Alleen al op basis van deze cijfers is 
de landbouw de toerisme-industrie veruit 
de baas. En toerisme is ook nog eens veel 
conjunctuurgevoeliger dan de landbouw. 
Deze goede exportcijfers werden op de 
Grüne Woche vol trots door staatssecreta-
ris Van Dam gepresenteerd. 

Organische stof en CO2
Toch kan het allemaal nog beter, wanneer 
we als landbouw de natuurlijke kringloop 
nog beter weten te sluiten. Want dan bren-
gen we koolstof die nu nog als CO2 in de 
atmosfeer zit, terug in de bodem. Onze 
koeien produceren melk, vlees en mest. 
Deze mest is door het hoge gehalte aan 
organische stof de bodemverbeteraar; dit 
zorgt ervoor dat de bodem genoeg voed-
sel kan blijven leveren voor mens en dier. 
Tegelijk lossen we voor een groot deel het 
klimaatprobleem op als we hierdoor de 
kringloop weten te sluiten. Dan nemen 
onze gewassen de CO2 op uit de atmos-
feer en kan dit als koolstof terug de bodem 
in. Laten we als boeren trots zijn op onze 
koeien en op alles wat ze produceren want 
alleen de landbouw heeft een echte duur-
zame circulaire economie. 

Heilige koeien
Dit in tegenstelling tot al die ´heilige koei-

en´ die dagelijks in Nederland rondrijden. 
Om nog maar te zwijgen over de toeristen-
industrie die nauw verwant is met de lucht-
vaart. Een vliegtuig gebruikt tien ton kero-
sine per uur. Trots worden straks weer de 
jaarcijfers van Schiphol gepresenteerd met 
daaraan gekoppeld de toename van het 
vliegverkeer. Begrijp me goed, we hoeven 
echt niet terug naar het stenen tijdperk. Al-
hoewel, soms heb ik het gevoel dat we als 
landbouw worden afgerekend op aanna-
mes en rekenmodellen uit het stenen tijd-
perk. Laten we open en eerlijk met elkaar 
de dialoog voeren over alle problemen van 
deze tijd en, waar mogelijk, zullen wij als 
landbouw ook ons aandeel leveren. Als be-
heerders van de groene ruimte vragen wij 
daarvoor wel een eerlijke prijs 
voor onze producten, iets 
dat nu ook door Milieude-
fensie wordt erkend in het 
Manifest Minimumprijs 
Melk. Ook zij erkennen de 
goede landbouwpraktijk: 
´Inkomen daar draait 
het om!´

Voorzitter 
Harm
Wiegersma

Van de voorzitter...

Us Mem - 
onze moeder

Melkveehouders in Friesland kunnen sinds eind 2016 deelnemen 
aan het project Schoon Erf, Schoon Water! Door mee te doen aan 
dit project kunnen melkveehouders hun erf op orde brengen en 
voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving op het ge-
bied van erfafspoeling. Aanmelden kan tot 1 april 2017 via www.
schoonerfschoonwater.frl 

Startbijeenkomst
Melkveehouders die zich aanmelden voor het project worden 
uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst 
krijgen zij informatie over de huidige wet- en regelgeving rond 
erfafspoeling. Na de startbijeenkomst volgt een kosteloos maat-
werkbedrijfsbezoek uitgevoerd door twee adviseurs.

Bedrijfsbezoek
Eén van de adviseurs die het bedrijfsbezoek uitvoeren, is een 
vertegenwoordiger van één van de deelnemende landbouwor-
ganisaties, NMV, LTO Noord en AJF. De ander komt van Wetter-
skip Fryslân. Samen met de melkveehouder gaan ze kijken welke 
maatregelen  nodig, mogelijk of wenselijk zijn om de erfafspoeling 
te beperken of te voorkomen. Vaak kan met een aantal eenvou-
dige aanpassingen al veel worden bereikt en gaat het om relatief 

kleine investeringen. Na afloop van het bedrijfsbezoek bespreken 
de adviseurs met de melkveehouder welke aanpassingen gedaan 
dienen te worden. Via een eigen account op de website kan de 
melkveehouder de projectorganisatie op de hoogte houden van 
de voortgang van de maatregelen.

Stimuleringsbijdrage
Deelnemende melkveehouders kunnen een stimuleringsbijdrage 
van 1000 euro aanvragen van de provincie Fryslân.

Meer weten en aanmelden
Op de site www.schoonerfschoonwater.frl vindt u alle informatie 
die u nodig heeft. Als u een account aanmaakt en alle stappen op 
de site doorloopt, komt u vanzelf bij de definitieve aanmelding 
terecht. Let er wel op dat u zich voor 1 april 2017 aanmeldt! U 
kunt, voorafgaand aan uw definitieve aanmelding, via de web-
site een erfscan doen. Deze eenvoudig werkende scan geeft in 
één oogopslag weer welke verbeteringen er voor uw erf nodig of 
wenselijk zijn.

Schoon Erf, Schoon Water; 
maak uw erf toekomstbestendig
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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 Lopiker-

waard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
n Zuid-West:
Vacant 
n Maaskant, Limburg en
 Zuidoost-Brabant:
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of in-
formatie aanvragen via de contact-
personen of bij het NMV-secretari-
aat. Of ga naar de website en meld 
u aan via het aanmeldformulier.
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NMV-
informatie

MAINEnergie heeft inmiddels 
veel NMV-ers als vaste klant. De 
kracht van MAINEnergie zit in het 
persoonlijke contact en het ver-
trouwen van de klant. Als u klant 
wordt bij MAINEnergie profiteert 
u van onze scherpe tarieven en 
onze overstapservice. Wij nemen 
alle administratieve rompslomp 
uit handen en verzorgen de totale, 
naadloze overstap. Hierdoor blijft 
u te allen tijde verzekerd van leve-
ring 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.

Agenda 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 ge-
voel 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 belangenver-
eniging NMV. Je ontvangt dan maan-
delijks dit ledenblad Koebont en een 
NMV-bodywarmer!

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 melkveehou-
ders. Uw inkomen en belang is onze 
prioriteit!

20 februari
NMV-bestuursvergadering om 20.00 
uur in De Schakel, Nijkerk

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

Volgens het Besluit Houders van Dieren is 
het koudmerken van melkvee verboden, 
maar tot op heden geldt hiervoor een 
ontheffing. In juni 2016 heeft staatssecre-
taris Van Dam aangekondigd deze onthef-
fing op te heffen, waarmee het verbod op 
koudmerken definitief zou worden. Naar 
aanleiding hiervan hebben twee melkvee-
houders mede namens ruim 900 collega’s 
en met steun van NMV en LTO Nederland  
een petitie aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Hierin riepen zij de Kamer op om 
tegen dit verbod te stemmen, omdat het 
voor hen een belangrijke vorm van koe-
herkenning is waarvoor geen alternatief is 
op hun bedrijf.

Naar aanleiding hiervan hebben twee 
schriftelijke vragenrondes plaatsgevonden 
in de Kamer. Op verzoek van de SGP zul-
len de landbouwwoordvoerders binnen-
kort een bezoek brengen aan één van de 
bedrijven waarop koudmerken wordt toe-
gepast. Tot die tijd mag de Staatssecreta-
ris geen definitieve beslissing nemen over 
koudmerken. Na afloop van het nog te 
plannen werkbezoek zal de Kamer zich uit-
spreken over het verbod op koudmerken. 

NMV blijft zich inzetten voor behoud van 
koudmerken. Op dit moment is daarvoor 
echter geen meerderheid in de Tweede 
Kamer.

Geen onomkeerbare stappen 
rond verbod op koudmerken
Recent heeft de Tweede Kamer besloten dat staatssecretaris Van Dam geen 
onomkeerbare stappen mag nemen rondom het aanstaande verbod op koudmerken.


