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Het doel van het fosfaatreductieplan is derogatie voor 2017 be-
houden en de mogelijkheid om te onderhandelen over derogatie 
voor de periode 2018-2021 open te houden. Voorwaarden voor 
goedkeuring van dit plan door de Europese Commissie zijn; fos-
faatproductie in 2017 terug onder het fosfaatplafond brengen en 
maandelijks rapporteren over de voortgang.

De ministeriele regeling heeft een aantal verschillen met het sec-
torplan. Daarvan zijn de belangrijkste:

a.   Geen melkgeldregeling; alleen GVE-reductieregeling
b.   Ook regels voor niet-melk leverende bedrijven
c.  Uniforme heffingen en bonus
d.   Bestemming afvoer is niet meer relevant
e.   Uitvoering door RVO.nl en zuivelondernemingen/ZuivelNL

De fosfaatreductie moet worden gerealiseerd door drie maatre-
gelen met ieder een eigen taakstelling:

•   Voerspoor melkveehouderij 
1,7 miljoen kilo fosfaat

•   Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij 
2,5 miljoen kilo fosfaat

•   Regeling fosfaatreductieplan 2017 
4,0 miljoen kilo fosfaat

De regeling is van toepassing op 
•  Alle koemelk leverende bedrijven
•   Bedrijven met vrouwelijk rundvee van 0 tot 1 jaar, ≥1 jaar 

niet afgekalfd, of  ≥1 jaar tenminste eenmaal afgekalf, 
uitgezonderd:
o  Bedrijven met 5 runderen of minder
o  Vleeskalverenbedrijven
o   Bedrijven met maximaal 2 aangevoerde runderen na  

15 december 2016
RVO kan de referentie aanpassen bij:

•   Knelgevallen, maar alleen als de feitelijke referentie mini-
maal 5% lager is als gevolg van:
o  Bouwwerkzaamheden
o  Diergezondheidprobleem
o  Ziekte
o   Ziekte of overlijden van medewerker-bloedverwant in  

1e graad
o  Vernieling van melkstal

Nadere informatie over het  
Fosfaatreductieplan
Vrijdag 17 februari 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling vervangt 
het eerder gepresenteerde Fosfaatreductieplan ZuivelNL. De gewijzigde juridische basis heeft het mogelijk gemaakt het 
oorspronkelijke plan te verbreden en aan te passen.



2

N.B De aanpassing bedraagt nooit meer dan overeenkomt 
met de geregistreerde GVE´s voordat de buitengewone om-
standigheid intrad. Om in aanmerking te komen als knel-
geval moet dit apart worden gemeld (ook als men knelge-
val is in het kader van fosfaatrechten). Vanaf 1 maart staat 
het formulier voor aanmelden open.

•   Bedrijfsovernames: verhoging referentie mogelijk bij (ge-
deeltelijke) bedrijfsovername na 2 juli 2015

•   In- en uitscharing: aanpassing referentie uitschaarder mo-
gelijk, maar leidt tot aanpassing van de te reduceren GVE´s 
bij inschaarder (afhankelijk van situatie)

Verzoeken om aanpassing van de referentie moeten voor 1 april 
2017 via het voorgeschreven formulier worden ingediend bij RVO.nl

Nog vragen?
Het fosfaatreductieloket van ZuivelNL beantwoordt de vragen 
over de regeling van melkveehouders die leveren aan de bij Zui-
velNL aangesloten zuivelondernemingen. Maar ook via internet 
kunt u al veel informatie vinden:
•   De wettekst van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (publi-

catie in de Staatscourant): http://www.zuivelnl.org/wp-content/
uploads/2017/02/stcrt-2017-9915.pdf

•   Een algemene toelichting op de regeling: http://www.zuivelnl.

org/wp-content/uploads/2017/02/170217-MR-Fosfaatreduc-
tieplan-2017-toelichting.pdf

•   Een algemene presentatie over de regeling: http://www.
zuivelnl.org/wp-content/uploads/2017/02/Presentatie-
maatregelenpakket-fosfaatreductie-2017.pdf. N.B. aan deze 
presentatie kunt u geen rechten verlenen.

•   Rekenvoorbeelden: http://www.zuivelnl.org/wp-content/
uploads/2017/02/170220-rekenvoorbeeld-definitief-v2.pdf

•   Verder is er een overzicht van Vragen en antwoorden beschik-
baar: http://www.zuivelnl.org/fosfaatreductieplan-vragen-
en-antwoorden/

Zijn dan nog niet al uw vragen beantwoord? Stel dan uw vraag via 
het Fosfaatreductieloket contactformulier: https://s.businessmo-
nitor.nl/TakeSurvey.asp?SurveyID=31I5o7LI77l6K8
Wilt u liever met iemand van het Fosfaatreductieloket bellen, 
neem dan contact op via 038 – 4572855. Zij zijn bereikbaar op 
werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur.
Niet-melkleverende bedrijven kunnen met hun vragen terecht bij 
RVO.nl. Het kan ook zijn dat melkleverende bedrijven met hun 
vragen over bedrijfsovernames en/of grondgebondenheidsbepa-
ling worden doorverwezen naar RVO.nl

Fosfaatrechten, de 
‘nieuwe’ knelgevallen
Inleiding
In het wetsontwerp inzake de invoering 
van een stelsel van fosfaatrechten was 
een uiterst beperkte knelgevallenregeling 
opgenomen. Alleen in situaties waarin de 
landbouwer kan aantonen dat op de peil-
datum (2 juli 2015) het fosfaatrecht meer 
dan 5% lager is dan door “bouwwerk-
zaamheden, diergezondheidsproblemen, 
ziekte, ziekte of overlijden van een per-
soon van het samenwerkingsverband van 
de landbouwer of een bloed- of aanver-
want in de eerste graad, of vernieling van 
de melkveestallen” kan aanspraak wor-
den gemaakt op een hoger fosfaatrecht, 
namelijk “aan de hand van het melkvee 
waarover deze landbouwer zonder deze 
buitengewone omstandigheden zou heb-
ben beschikt”.

Tijdens de behandeling van het wetsont-
werp in de Tweede Kamer is door een 
viertal Kamerleden een amendement in-
gediend, omdat zij van mening waren 
dat dit een te beperkte regeling was. Dit 
amendement is aangenomen en daarmee 
is het volgende artikel aan het wetsont-
werp toegevoegd: “Ten einde onbillijkhe-
den van overwegende aard te voorkomen 
verhoogt Onze Minister het op het bedrijf 

rustende fosfaatrecht met ingang van 
het tijdstip waarop het verbod, bedoeld 
in artikel 21b 1e lid, in werking treedt, tot 
een bij algemene maatregel van bestuur 
bepaalde omvang, indien kan worden 
vastgesteld dat het bedrijf behoort tot 
een bij algemene maatregel van bestuur 
omschreven categorie van bedrijven. Bij 
of krachtens algemene maatregel van 
bestuur kunnen nadere regels worden ge-
steld voor de verkrijging van een verho-
ging als bedoeld in de eerste volzin.”

Er zijn dus nu twee soorten knelgevallen, 
te weten de reeds in de wet aangeduide 
gevallen en een ‘restcategorie’ waarvan 
nog niet bekend is welke categorieën van 
bedrijven daarvoor in aanmerking zullen 
komen. Dit zal nader worden uitgewerkt 
in een algemene maatregel van bestuur. 
Staatssecretaris Van Dam heeft op verzoek 
van de indieners van het amendement be-
paald dat hij zich hierbij zal laten adviseren 
door een onafhankelijke adviescommissie.

Historie
Het amendement is ontleend aan de Wet 
Herstructurering Varkenshouderij. Ook bij 
de invoering van de varkensrechten zijn 
destijds bij algemene maatregel van be-

stuur regels gesteld voor gevallen waarin 
een berekening van het varkensrecht of 
fokzeugenrecht volgens de hoofdregels 
zou leiden tot onbillijkheden van over-
wegende aard. Dit werd uitgewerkt in het 
Besluit hardheidsgevallen herstructurering 
varkenshouderij.

Het is uiteraard in eerste instantie aan de 
adviescommissie om te beoordelen welke 
categorieën van gevallen haars inziens on-
billijkheden van overwegende aard ople-
veren, maar het valt niet uit te sluiten dat 
bij de advisering gekeken zal gaan worden 
naar de hardheidsgevallen in de varkens-
houderij. 
Daarbij is het goed voor ogen te houden 
dat bij de invoering van de varkensrechten 
niet voor een peildatum is gekozen, maar 
voor een peiljaar (1996). Daarbij kon de 
varkenshouder ook opteren voor het peil-
jaar 1995, indien dat gunstiger uitkwam. Bij 
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de fosfaatrechten lijkt de peildatum echter 
in beton gegoten In het Besluit hardheids-
gevallen herstructurering varkenshouderij 
werden extra varkensrechten toegekend 
aan bedrijven die na 1994 meer dan 10% 
waren ingekrompen. Dergelijke situaties 
zullen zich in de melkveehouderij vermoe-
delijk weinig voordoen, omdat veel bedrij-
ven hebben geanticipeerd op de afschaf-
fing  van het melkquotum. Verder konden 
extra rechten worden toegekend aan over-
gedragen bedrijven waar in 1994 t/m 1996 
een niet representatief aantal varkens was 
gehouden (dus gedeeltelijk lege stallen), 
waarmee een tegemoetkoming werd ge-
boden aan bedrijfsopvolgers Ook varkens-
houders die hadden geïnvesteerd in grond 
of gebouwen (dat laatste op basis van een 
milieuvergunning, die moest zijn verleend 
of aangevraagd vóór de aankondiging 
door de Minister) werden als hardheidsge-
val aangemerkt. Al met al een ruimhartige 
regeling.

Wanneer we nog verder naar het verleden 
kijken, dan komen we uit bij de hardheids-
gevallen ten tijde de invoering van de 
melkquotering in 1984. In welke gevallen 
kon een hoger melkquotum worden aan-
gevraagd dan op basis van de melkpro-

ductie in het referentiejaar 1983? Daarvoor 
kwamen in aanmerking bijvoorbeeld be-
drijfsopvolgers van bedrijven waarvan de 
voorganger arbeidsongeschikt of ziek was 
of als er in 1983 sprake was van een on-
derbezetting. Verder de bedrijven die had-
den geïnvesteerd in land en/of standplaat-
sen voor meer (melk)vee. Er zijn destijds 
duizenden aanvragen ingediend voor een 
hoger melkquotum, maar veel aanvragen 
zijn afgewezen, omdat het ministerie de 
regelingen heel beperkt uitlegde en daarin 
vaak werd gesteund door het College van 
beroep voor het Bedrijfsleven.

Hoe verder?
In grote lijnen kan dus geconcludeerd wor-
den dat er in het verleden twee groepen 
als knelgeval zijn aangemerkt, die ik zou 
willen aanduiden als de “investeerders” en 
de “bedrijfsopvolgers”. De achterliggende 
gedachte is kennelijk dat degenen die heb-
ben geïnvesteerd de mogelijkheid moeten 
hebben om hun investeringen te laten 
renderen, en in wezen geldt dit natuurlijk 
ook voor bedrijfsopvolgers. Het is op dit 
moment nog niet duidelijk voor welke ca-
tegorieën van bedrijven het amendement 
soulaas gaat bieden. Wel is duidelijk dat 
het moet gaan om  af te bakenen catego-

rieën van bedrijven; dus individuele bedrij-
ven met een hele bijzondere situatie zullen 
vermoedelijk buiten de boot vallen. Bij de 
toelichting op het amendement hebben 
de indieners reeds aandacht gevraagd 
voor twee categorieën, namelijk bedrijven 
die voor 2 juli 2015 onomkeerbare finan-
cieringsverplichtingen zijn aangegaan en 
biologische melkveehouders die op 2 juli 
2015 nog in een bedrijfsontwikkelproces 
zaten. Verder hebben de indieners van het 
amendement reeds te kennen gegeven 
dat de commissie bij haar adviezen kan 
meewegen wat de impact van een even-
tuele uitbreiding is op de generieke afro-
ming van het fosfaatproductieplafond.

Dat is wat de discussie erg lastig zal ma-
ken: extra fosfaatrechten voor knelgeval-
len zullen leiden tot een hogere afroming 
en gaan dus ten koste van de fosfaatruim-
te op de overige bedrijven Het valt te ho-
pen dat de commissie ruim voor 1 januari 
2018 met een advies komt. De sector heeft 
belang bij duidelijkheid, en wel op korte 
termijn.

Piet Stehouwer
Bout Advocaten

VNOJG Hoogzit Debat
Nog nooit was de stem van de jager zo belangrijk als 
nu. De nieuwe Wet natuurbescherming gaat op in de 
Omgevingswet in 2018 en wordt in 2019 geëvalueerd. 
Om leden te helpen bij het maken van de juiste keuze op 
15 maart heeft de NOJG een bijeenkomst met kandidaat 
Tweede Kamerleden georganiseerd: het Hoogzitdebat. 
Stijn Steenbakkers (CDA), Sjaak Simonse (SGP) en Rudmer 
Heerema (VVD) gingen op 20 februari jl. met elkaar in 
debat.

Gespreksleider René Leegte hoefde geen enkele moeite te doen 
om de avond op gang te brengen. Na korte introducties van de 
politici waren er voldoende vragen uit de zaal. De vragen gingen 
over de administratieve lastendruk voor jagers, de positie van de 
grondgebruiker in het jachtbedrijf, waarom er geen Minister van 
Landbouw is, waarom Den Haag geen actie heeft ondernomen 
naar aanleiding van de diverse onderzoeken rond de Oostvaar-
dersplassen (OVP) en hoe politici aan hun informatie komen.

Ter afsluiting gaven de drie kandidaat Tweede Kamerleden nog  
hun visitekaartje af. Simonse (SGP): ‘Er moet nuchterheid in de 
Kamer komen. De SGP is de landbouwpartij in de Tweede Kamer. 
Wanneer er geen jacht meer is, dan wordt het een zooitje.’ Steen-
bakkers (CDA): ‘Jacht hoort thuis bij de mensen die er verstand 
van hebben. Er moet een minister van Landbouw komen. En maak 
drukjacht op wilde zwijnen mogelijk want anders hebben we over 

tien jaar een megaprobleem.’ Heerema (VVD): ‘Er moeten mensen 
zijn die voor jagers opkomen. Ik heb de jacht gered in de nieuwe 
Wet natuurbescherming. Kies voor kennis in de Kamer. Kiest u niet 
voor mij, dan toch in ieder geval voor CDA of SGP.’

Steeds kwamen uit de zaal, van de politici en van de toehoorders, 
dezelfde geluiden. ‘Zet de luiken open. Leg uit wat we doen. Laat 
zien waar we mee bezig zijn. Vertel het verhaal. Word je aange-
sproken, zie het niet als een aanval maar als een kans. Ga het 
gesprek aan want we hebben zo’n mooi verhaal.’ Deze teksten 
geven goed aan wat de sfeer in de zaal was en dat we mogelijk 
een nieuw tijdperk ingaan: de coming out van de jager!
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Boeren eisen beter ammoniakbeleid

Melkveehouders, pluimveehouders, var-
kenshouders en akkerbouwers trekken 
hierin samen op. In het statement roepen 
Dutch Dairymen Board (DDB), Nederland-
se Akkerbouw Vakbond (NAV), Neder-
landse Melkveehouders Vakbond (NMV), 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 
(NVP), Nederlandse Vakbond Varkens-
houders (NVV) en de Vereniging tot Be-
houd van Boer & Milieu (VBBM) op om 
te komen tot een beter ammoniakbeleid.

In het onlangs verschenen rapport ‘Am-
moniak in Nederland, enkele kritische 
wetenschappelijke kanttekeningen’ tonen 
de onderzoekers J. Hanekamp, M. Crok en 
M. Briggs aan dat de wetenschappelijke 
onderbouwing van het Nederlandse am-
moniakbeleid onvoldoende is. De over-
heid stelt dat het ammoniakbeleid van 

de afgelopen 30 jaar zeer succesvol is ge-
weest, maar dit rapport toont juist aan dat 
dat dit niet het geval is. De investeringen 
die de Nederlandse landbouw moesten 
doen, hebben niet geleid tot de beoogde 
reductie van ammoniakuitstoot. Het gaat 
hierbij om een geïnvesteerd bedrag van 
naar schatting twee miljard euro.

Meetgegevens
Uit het rapport blijkt ook dat er op een 
verkeerde manier met de meetgegevens 
wordt omgegaan. Zo blijkt de ammoni-
akemissie minstens 30% lager te liggen 
dan is berekend. Verder zijn er te weinig 
meetpunten in Nederland om tot een 
landelijk gemiddelde te kunnen komen: 
er wordt slechts op acht punten geme-
ten. Bovendien wijken de resultaten van 
deze meetpalen onderling enorm af. Een 

gemiddelde van de resultaten van deze 
meetpunten geeft derhalve een nietszeg-
gend getal. Toch wordt de Nederlandse 
landbouw afgerekend op deze data en de 
verkeerde manier van berekenen.

Voor de organisaties die het gezamenlijke 
statement ondertekenen, is het onac-
ceptabel om op deze weg door te gaan. 
Zonder een correcte onderbouwing van 
het ammoniakbeleid zal het beleid ook 
de komende jaren geen doel treffen. Bo-
vendien worden er investeringen van de 
landbouwers gevraagd waar geen enkel 
resultaat tegenover staat. Zij vinden dat 
het ministerie van Economische Zaken nu 
een pas op de plaats moet maken in het 
ammoniakdossier en daarbij hun verant-
woordelijkheid moet nemen om de te-
kortkomingen op te lossen.

Met het gezamenlijke statement vragen 
de landbouworganisaties de leden van 
de Vaste Kamercommissie voor Econo-
mische Zaken om zich in te zetten voor 
een onafhankelijk onderzoek door een 
gerenommeerd instituut als TNO of ECN. 
Tevens pleiten zij voor een onafhankelijke 
commissie die toezicht houdt. Ook willen 
de organisaties in de toekomst een regie-
functie bij het aansturen van onderzoek 
en innovaties in de landbouw en het ont-
wikkelen van efficiënte regelgeving.

DDB, NAV, NMV, NVP, NVV en VBBM 
doen een dringend beroep op de leden 
van de Vaste Kamercommissie voor Eco-
nomische Zaken om te komen tot een 
gedegen en transparante onderbouwing 
van het ammoniakbeleid.

Het volledige statement kunt lezen op 
de NMV website: www.nmv.nu

Derogatie voorwaarden voor 2017?
De komende tijd wordt het spannend 
of Nederland de derogatie vanaf 
2018 kan behouden. Nu lijkt het erop 
dat de derogatie over 2017 is gered. 
Toch baart het NMV zorgen dat 
melkveehouders soms de derogatie 
op een andere manier kwijtraken. 
Voor behoud van derogatie op 
bedrijfsniveau dient voldaan te 
worden aan specifieke voorwaarden.

Natuurpacht
Nu loopt het wel eens spaak door grond 
die wordt gepacht van een Terrein Behe-
rende Organisatie (TBO). Vaak is dan de 
gebruiksruimte dierlijke mest beperkt tot 
de voorwaarden uit het pachtcontract. Als 
er geen mest mag worden gebruikt geeft 
dat geen ruimte. Ook bestaat de kans dat 
deze grond niet meetelt voor derogatie 
en de verhouding van 80% grasland/20% 

bouwland in gevaar brengt en/of dat door 
een foutieve berekening de gebruiksruim-
te dierlijke mest wordt overschreden. Al-
lemaal redenen die tot intrekken van de 
derogatie kunnen leiden.

Grondgebruikersverklaring
Als u grond mag gebruiken van iemand 
die zijn grond zelf niet nodig heeft, mag 
dat via een pachtcontract of een grond-

Veehouders en akkerbouwers in Nederland eisen een beter ammoniakbeleid 
van de overheid. Nu worden er miljardeninvesteringen van de landbouwers 
gevraagd waar geen enkel resultaat tegenover staat. Zes landbouworganisaties 
hebben hiervoor een gezamenlijk statement uitgebracht over het rapport 
‘Ammoniak in Nederland’. Dit statement is tot stand gekomen met het oog op 
het Rondetafelgesprek op 22 februari in de Tweede Kamer.
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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 
emailgebruikersverklaring. Naast het feit dat er 

grondmonsters nodig zijn, is het dan wel 
zaak dat u feitelijk de zeggenschap heeft 
over deze grond. Bij een controle maakt 
de NVWA vaak een toertocht langs uw 
grond die u opgaf bij de meitelling. Als ze 
dan paarden, runderen of schapen aan-
treffen die niet op uw eigen UBN staan, 
bezoeken ze vaak de kadastrale eigenaar 
om polshoogte te nemen en weten ze al 
veel meer over u dan u denkt. Al het vee 
behoort in uw bemestingsplan te staan. 
Als uit het verhaal van de eigenaar en het 
houden van vreemd vee uw feitelijke zeg-
genschap ter discussie komt te staan, mag 
u deze grond van de NVWA niet meetel-
len voor uzelf en dit heeft vaak heel ver-
velende gevolgen voor de derogatie als de 
gebruiksnormen worden overschreden.

Gecombineerde opgave 2017
De NMV maakt u hier juist nu op attent, 
omdat u nu op een verantwoorde wijze 
met de registratie van uw percelen en de 
gecombineerde opgave aan de slag kunt. 
Helaas zijn de regels ingewikkeld gewor-
den. Neemt u bij twijfel contact op met 

een deskundige die u helpt met de ge-
combineerde opgave en het bemestings-
plan.

Stapeling boetes en korting
Wanneer door een fout de gebruiksnorm 
wordt overschreden, zal de derogatie wor-
den ingetrokken met een boete als gevolg. 
Mogelijk wordt daardoor ook niet meer 
voldaan aan de mestverwerkingsplicht en 
de voorwaarden die de Wet Verantwoorde 
Groei Melkveehouderij stelt, wat wederom 
tot boetes zal leiden. Ten slotte kan nog 
een korting op de betalingsrechten volgen 
omdat niet meer wordt voldaan aan de 
eisen voor een goede landbouwpraktijk. 
Conclusie: de boetes stapelen zich op en 
de afhandeling van bezwaren neemt he-
laas jaren in beslag. NMV lobbyt hier te-
gen. In bezwaar wordt de boete meestal 
lager, maar zijn ondanks Kamervragen nog 
steeds te hoog voor uw draagkracht.

Meer informatie:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/
agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/
gebruiksruimte-berekenen/derogatie

NMV-lid in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid 
en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk 
in de schijnwerpers. Aan de hand van 
zes vragen leren we elkaar iets beter 
kennen. Het geïnterviewde NMV-lid 
geeft het stokje door aan een volgen-
de NMV-er en stelt meteen de eerste 
vraag. Deze keer is Bernard van Laak 
aan de beurt. Hij heeft het stokje ge-
kregen van Wil Bleijs. 

De vraag van Wil aan Bernard van Laak: 
Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen 
dat de boer weer boer mag zijn, zonder 
al te veel bemoeienissen?
Dat zal niet zo meevallen je moet al zoveel 
bijhouden en alles wordt gecontroleerd. 
Men weet het al voor ze je het vragen.

Kan je iets over jouw bedrijf vertellen?
Mijn naam is Bernard van Laak. We hebben 
ons bedrijf in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. 
Samen met mijn vrouw Annie, zoon Wilbert 
en zijn vriendin Lynn. Wilbert en Lynn wo-
nen op het bedrijf en zijn bezig dit over te 
nemen. Zelf wonen wij op twee km afstand 
van het bedrijf. Ik ben nog dagelijks aanwe-
zig voor de verzorging van de kalfjes en het 
voeren van de koeien. Wilbert zorgt voor 

het melken. De helft van de koeien staat op 
de robot. En de anderen nog in de visgraat-
melkstal. Met de nieuwe fosfaatwet zijn er 
115 melkkoeien en bijbehorend jongvee.
De koeien gaan na de eerste snede overdag 
de wei in en het jongvee loopt in natuur-
weide. Er is 25 ha grond in eigendom, 5 ha 
pacht en 23 ha natuur. De mais wordt aan-
gekocht en gezaaid bij een akkerbouwer.

Waarom ben je lid van de NMV gewor-
den?
Ik ben lid geworden omdat de NMV meer 
voor de boer betekent en de belangen be-
ter behartigt. We zijn ZLTO-lid geweest.

Wat zijn volgens jou op dit moment de 
grootste problemen in de melkveehou-
derij?
De alsmaar toenemende regelgeving. De 
nieuwe fosfaatwet verandert met de dag. 
Hoe moet je daar op inspelen? En wat als 
de beoogde aantallen koeien niet worden 
afgevoerd en het fosfaatplafond niet wordt 
gehaald? Ook worden de regels verschil-
lend uitgelegd. Onderzoek naar nitraat in 
het grondwater wordt al jaren uitgevoerd. 
Maar er blijft discussie. Nu speelt de vraag
weer op welke diepte de monsters

genomen moeten worden.

Waar moet de NMV zich vooral op rich-
ten / mee bezig houden?
De NMV moet zich meer richten op dege-
nen die de wet- en regelgeving opstellen, 
met de politiek aan de praat blijven en eerst 
het verhaal uitzoeken voordat het wordt 
gebracht. Ook moet de NMV zich ervoor 
inzetten dat de mest die wordt afgevoerd, 
niet meetelt voor de fosfaatproductie. Te-
vens dient de NMV zien te voorkomen dat 
de besturen van de zuivel niet op de stoel 
van de overheid gaan zitten.



‘Onnodig lijden’
De initiatiefnemers vinden dat er in de 
stal sprake is van ‘onnodig lijden’ van de 
koeien. Een dier dat niet in zijn natuur-
lijke leefomgeving is, lijdt onnodig. Dat 
is kortgezegd de gedachtegang. Voor de 
melkveehouderij betekent dit nogal wat. 
Om te beginnen staan de meeste koeien 
niet jaarrond buiten. Dat wil zeggen dat 
bij bijna elke boer de koeien onnodig 
zouden lijden. Bij de boer met weide-
gang weliswaar 120 dagen maal 6 uur 
minder. Maar de rest van de tijd is er dan 
toch nog sprake van ‘onnodig lijden’.

Alternatieve motie
Het debat verliep chaotisch. De partijen 
waartoe de initiatiefnemers behoren, 
kwamen zelfs met een alternatieve mo-
tie: verplichte weidegang in 2020 behal-
ve wanneer de sector voor die datum op 
een percentage weidegang van 80% uit-
komt. Deze alternatieve motie doet in ie-
der geval meer recht aan het Convenant 
Weidegang waar ruim 70 deelnemende 
partijen zich inzetten voor meer (vrijwil-
lige) weidegang.

Niet akkoord
Esther Ouwehand van de partij voor de 
Dieren liet meteen na het debat op 30 
januari weten verbouwereerd te zijn over 
de gang van zaken en niet akkoord te 
gaan met de uitkomst. Tijdens het laat-
ste debat van de Vaste Kamercommis-
sie voor Landbouw van deze kabinets-
periode heeft ze nogmaals  een motie 
ingediend voor het verplicht stellen van 
weidegang.

Motie aangenomen
Waar men drie weken geleden nog koos 
voor een uitgestelde verplichting heeft 
de Tweede Kamer zich nu alweer be-
dacht en de motie tot verplichting van 
weidegang aangenomen! Ondanks het 
feit dat Staatssecretaris van Dam het ver-
plicht stellen van weidegang in het debat 
in januari nog heeft ontraden en heeft 
geadviseerd dit gezamenlijk met de sec-
tor op te pakken.

Beleidslijn
De nu aangenomen motie betekent dat 
niet alleen opstallers hun bedrijfsvoe-
ring moeten aanpassen maar ook dat de 
boeren die wel aan weidegang doen hun 

premie gaan kwijtraken. NMV heeft hard 
getrokken aan dit dossier en dat zullen 
we blijven doen. Weidegang moet geen 
verplichting zijn en de vergoeding moet 
uit de markt komen. Hopelijk houdt 
Staatssecretaris Van Dam vast aan zijn 
advies van januari en houdt ook zijn op-
volger vast aan deze lijn. Of wordt het 
een ongelooflijk politiek spel met  poli-
tiek gedraai in verband met de komende 
verkiezingen waarbij de veehouder het 
kind van de rekening gaat worden?
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NMV op Twitter Volg ons op Twitter @NMVnieuws

 2-2  Afspraak Friesland Campina - Frans Keurentjes,
  Angelique Huijben, Jeroen Elfers 
 3-2 Afspraak Vitens m.b.t. watermonstername
 3-2  Overleg met staatssecretaris Van Dam m.b.t.
  fosfaatreductieplan
 6-2 ABRES
 6-2 Debat Wei voor de koe
 7-2 Overleg ontsnippering en fauna
10-2 Praktijkdag verwerking van organische reststromen
13-2 Overleg ministerie EZ actie nitraatrichtlijn
15-2 Algemeen bestuursvergadering Stichting Weidegang
15-2 Jaarcongres Nederlandse Akkerbouw Vereniging
16-2 Afspraak RVO.nl met directeur Dhr. van der Burg
20-2 Hoogzit debat

20-2  Bijeenkomst ministeriele regeling 
fosfaatreductieplan

21-2  Overleg ministerie EZ over Koetrainer
22-2  Overhandiging Manifest Ammoniak aan Tweede 

Kamerleden
22-2 Rondetafelgesprek Tweede Kamer Ammoniakrapport
22-2  Bijeenkomst ministeriele regeling 

fosfaatreductieplan
23-2 Conferentie Vitaal Platteland
23-2  Politieke ledenbijeenkomst Spanbroek in 

samenwerking met DDB
27-2  Politieke ledenbijeenkomst Joure in samenwerking 

met DDB

Waar is de NMV geweest afgelopen maand?

NMV op pad
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Nota ‘Wei voor de koe’ en verplichte 
weidegang
Op 30 januari j.l. vond in de Tweede kamer het debat ‘Wei voor de koe’ plaats  naar aanleiding van de initiatiefnota van 
de leden Grashoff (Groen Links), Koser Kaya (D66) en Van Gerven (SP). Deze nota was een oproep tot het verplicht stellen 
van weidegang.

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl



Dit is een spreuk die te pas en te onpas 
wordt gebruikt, maar volgens Amerikaanse 
wetenschappers klopt het wel degelijk. Ze 
beweren dat je lichaam nieuwe, sterkere 
cellen gaat produceren als je een stressvol-
le ervaring hebt meegemaakt. Een Ame-
rikaanse professor doet hier onderzoek 
naar. Ik denk dat we als NMV haar maar 
moeten vragen naar Nederland te komen 
om de effecten van de afgelopen twee 
jaar te evalueren. Die hebben een zware 
wissel getrokken in de melkveehouderij. 
Daarnaast komen nog de zorgen om de 
gedwongen reductie van de veestapel als 
gevolg van incorrecte politieke besluiten 
uit het verleden. Ook het feit dat een stop-
persregeling vier keer wordt overtekend 
is hier een voorbeeld van. Maar ook dat 
jonge ondernemers hun bedrijf beëindigen 
baart ons zorgen.

Wetenschappelijke dwaling
Afgelopen week waren wij in Den Haag 
om het rondetafelgesprek ammoniak bij 

te wonen, waarbij twee onafhankelijke we-
tenschappers de degens kruisten met de 
WUR en het RIVM. De conclusie van dit de-
bat was dat het rekenmodel dat hiervoor 
door de WUR is gemaakt en wordt ge-
bruikt voor de veldproeven volstrekt niet 
kan. De onzekerheid van het model is niet 
meegenomen. Wij kunnen dit onderzoek 
van de WUR en het verweer door de WUR 
en het  RIVM als een wetenschappelijke 
dwaling c.q. floppy fake oftewel gebakken 
lucht afdoen.

Aderlating
Ook werden wij als melkveehouders on-
aangenaam verrast door het aannemen 
van een motie voor verplichte weidegang. 
Als deze motie wordt uitgevoerd en weide-
gang wettelijk verplicht wordt verdwijnt de 
weidegang-toeslag op het melkgeld. Dit 
zal ervoor zorgen dat de beweidingsver-
liezen niet meer zijn te compenseren met 
een toeslag. Dit is een aderlating voor het 
gemiddelde melkveebedrijf en zal het en-
thousiasme voor elke verduurzaming in de 
toekomst doen verdwijnen.

Dierenpopulisme
De politici die deze motie hebben inge-
diend en gesteund maken zich schuldig 
aan dierenpopulisme. Ze sluiten hun ogen 
voor huisdieren die worden opgesloten en 
achter het raam op tien-hoog zitten weg 

te kwijnen. Deze politici kunnen zich beter 
eens bezig gaan houden met de ouderen-
zorg en de mensen die worden opgesloten 
in verpleeghuizen en smachten naar een 
beetje frisse lucht en aandacht. Voor deze 
groep mensen helpt dat beter dan medi-
cijnen. 

Stem
We krijgen de kans om op 15 maart onze 
stem te laten horen. Maar ook voor die 
tijd moeten we al van ons laten horen. Al 
was het alleen maar uit koeien- of boe-
renliefde en tegen het dierenpopulisme. 
Alleen dan klopt de bovenstaande Ameri-
kaanse spreuk. En komen we niet minder 
maar sterker uit deze malaise. Komen er 
niet meer maar minder regels. 
En komen er niet minder 
boeren. Dan kunnen we 
als sector hier beter uitko-
men. Hopelijk krijgen we 
in de toekomst weer een 
Ministerie van Landbouw en 
verdienen we een goed 
inkomen. Want: 
Inkomen, daar 
draait het om!

Voorzitter 
Harm
Wiegersma

Van de voorzitter...
What doesn’t 
kill you, 
makes you 
stronger
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Zorg om Boer en Tuinder (ZOB)
Bij NMV merken we dat steeds meer boeren in de knel komen. De regelgeving die in hoog tempo op de boeren af komt, 
zorgt ervoor dat boeren het overzicht kwijtraken. Sommige boeren komen daardoor ook psychisch in de knel. Men raakt 
de grip op het eigen bedrijf kwijt, dit heeft zijn weerslag op het gezin en de naaste omgeving. Het is dan belangrijk om 
hier niet alleen mee te blijven zitten. De stichting Zorg om Boer en Tuinder kan daarbij helpen.

ZOB is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 40 vrij-
willigers die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. 
De organisatie is actief in heel Nederland. Ondernemers die twij-
felen over de richting die hun bedrijf op moet, zorg hebben over 
de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij 
ZOB terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit 
de agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar 
netwerk. De inzet van ervaringsdeskundigen maakt de herkenning 
groot en de drempel om in gesprek te gaan laag.

ZOB organiseert ook dagen voor stoppers; deze dagen zijn be-
doeld om stoppende ondernemers handvaten te geven tijdens en 
na het proces van bedrijfsbeëindiging. De beslissing om te stop-
pen met een boerenbedrijf is zeer ingrijpend. Zit u in deze situ-
atie? Aarzel dan niet om de telefoon te pakken of een e-mailtje 
te sturen. Op de website van ZOB vindt u de juiste adressen voor 
uw regio.

Regio Noord: actief in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland.
T. 06-13991681 Pieter Knijff (Coördinator hulpvragen)
E. ugo@zorgomboerentuinder.nl

Regio Oost: actief in Overijssel, Gelderland en Utrecht
T. 0570-651328/06-10863718
Joke Haverkamp (Coördinator hulpvragen)
E. ugo@zorgomboerentuinder.nl

Regio West: actief in Noord- en Zuid Holland
T. 0172-518178/06-54743963
Nico Straathof (Coördinator hulpvragen)

Regio Zuid: actief in Noord Brabant en Limburg
T. 0413-20 95 91 Wim Verbeek (Coördinator hulpvragen Zuid)
E. brabant-limburg@zorgomboerentuinder.nl

Meer informatie: http://www.zorgomboerentuinder.nl
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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.

8

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

10 april
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Gecombineerde opgave

2017
Kaarten betaalverzoek SNL-a vanaf 
1 april beschikbaar
Wilt u een betaalverzoek voor een Subsi-
die Natuur en Landschap (SNL-a) doen? 
Dat kan pas vanaf 1 april. Dan staan de 
kaarten voor SNL-a klaar in de Gecom-
bineerde opgave. U kunt wel alvast de 
andere vragen van de opgave beant-
woorden, zodat u vanaf 1 april direct het 
betaalverzoek SNL-a kan indienen.

Peildatum dieraantallen blijft 1 april
De peildatum voor het invullen van dier-
aantallen blijft 1 april. Is het niet mogelijk 
om het aantal dieren op 1 april vooraf 
te bepalen, omdat er in maart veel ver-
andert op uw bedrijf? Vul het onderdeel 
Dieren in de opgave dan vanaf 1 april in. 
Andere onderdelen van de opgave kunt u 
uiteraard al wel invullen voor 1 april.

Extra controles op voorwaarden in de 
opgave
Een aantal controles die werden uitge-
voerd nadat uw opgave was ontvangen, 
worden in 2017 al in de Gecombineerde 
opgave gedaan. Zo ziet u meteen of u 
wel of niet aan bepaalde voorwaarden 

van een regeling voldoet. U kunt dan ook 
meteen actie ondernemen. Bijvoorbeeld 
door ervoor te zorgen dat u wel aan de 
voorwaarden voldoet of door de aan-
vraag in te trekken.

Dieraantallen rundvee niet meer invullen
Voor de dieraantallen rundvee wordt 
vanaf dit jaar zoveel mogelijk gebruikge-
maakt van de gegevens in I&R. Elk UBN is 
op basis van de I&R-gegevens ingedeeld 
bij een productiedoel:
•  melkvee 
•  vleesvee 
•  witvleesproductie 
•  rosévleesproductie 
•  gemengd/overig

Als het productiedoel gemengd/overig is, 
verdeelt u in de Gecombineerde opgave 
de voor-ingevulde aantallen over de dier-
categorieën. Bij de andere productiedoe-
len gebruikt RVO.nl de aantallen uit I&R 
en hoeft u ze niet zelf in te vullen in de 
opgave. U ziet in de Gecombineerde op-
gave hoe uw UBN is ingedeeld en kunt 
het productiedoel wijzigen als dit niet 
klopt

Dit jaar kunt u al vanaf 1 maart de Gecombineerde 
opgave invullen en versturen. Adviseurs en onder-
nemers krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl) meer tijd om de opgave in te vullen. 
De uiterste indiendatum blijft 15 mei.


