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Grondgebondenheid
Door het hanteren van een fosfaatexcre-
tie van 41,3 kg per koe worden een aan-
tal grondgebonden bedrijven in het fos-
faatreductieplan niet als grondgebonden 
beschouwd. Het gaat dan om bedrijven 
met laagproductieve koeien. Volgens 
de systematiek van het fosfaatwetvoor-
stel vallen deze bedrijven wel onder de 
grondgebonden bedrijven. Volgens Van 
Dam gaat het om 750 bedrijven. Eén van 
de uitgangspunten in het fosfaatreduc-
tieplan was om zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij het fosfaatwetvoorstel. Om die 
reden heeft Van Dam besloten om deze 
750 bedrijven alsnog aan te merken als 
grondgebonden binnen het reductie-
plan. Dit betekent dat de fosfaatreductie 
verminderd wordt met 0,1 miljoen kg. 
Deze 750 bedrijven hoeven niet aan de 
korting van 4% ten opzichte van 2 juli 

2015 te voldoen. Betrokken bedrijven 
worden uiterlijk 1 april geïnformeerd 
door het zuivelbedrijf of RVO.

Niet-melk leverende bedrijven
Na geluiden uit de sector is Van Dam tot 
de conclusie gekomen dat de peildatum 
van 15 december 2016 de niet-melkleve-
rende bedrijven onevenredig hard treft. 
Hij geeft aan dat het ‘aanzienlijke gevol-
gen kan hebben voor de economische 
levensvatbaarheid’ van deze bedrijven 
in 2017. Er wordt daarom een alterna-
tief piekmoment opgenomen voor deze 
bedrijven. Het gemiddeld aantal GVE 
waarboven deze bedrijven een geldsom 
opgelegd kunnen krijgen mag ten hoog-
ste gelijk zijn aan het aantal GVE’s op 15 
december 2016 of het gemiddeld aantal 
GVE’s in de desbetreffende maand in 
2016. Er wordt hier dus een maandrefe-

Fosfaatrechten en
fosfaatreductieplan
In februari zijn een aantal moties ingediend die betrekking hebben op het 
fosfaatreductieplan. Staatssecretaris Van Dam heeft op 17 maart een kamerbrief 
geschreven over de uitvoering van deze moties.

Rectificatie
Door een fout in het drukproces is in 
het artikel “Nadere informatie over het 
Fosfaatreductieplan’ in Koebont 225 
het woord ‘uitgezonderd’ weggevallen. 
Onze welgemeende excuses voor de 
verwarring en onjuiste informatie.
De juiste tekst in de desbetreffende ali-
nea is:

De regeling is van toepassing op 
•  Alle koemelk leverende bedrijven
•   Bedrijven met vrouwelijk rundvee 

van 0 tot 1 jaar, ≥1 jaar niet afge-
kalfd, of  ≥1 jaar tenminste een-
maal afgekalf, 
uitgezonderd:
o  Bedrijven met 5 runderen of 
minder
o  Vleeskalverenbedrijven
o   Bedrijven met maximaal 2 aan-

gevoerde runderen na  
15 december 2016

Op de website van de NVM, www.nvm.
nu, kunt u het volledig gecorrigerde 
artikel lezen.
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rentie ingevoerd waarbij gekozen mag 
worden voor de meest gunstige situatie. 
Hiermee sluit de regeling beter aan op 
het normale jaarlijkse productieverloop 
op vleesveebedrijven.

Quarantainestallen
De export van hoogwaardig fokvee 
wordt belemmerd door de fosfaatreduc-
tieregeling. Voordat het vee kan worden 
geëxporteerd wordt het in quarantaine-
stallen gehouden. Op voorwaarde dat 
dit vee wordt geëxporteerd of geslacht 
heeft de staatssecretaris  besloten om 
deze stallen buiten de fosfaatreductiere-
geling te houden.

Knelgevallencommissie
In overleg met de sector is gekeken naar 
de samenstelling van de knelgevallen-
commissie. Verschillende partijen (waar-

onder NMV) hebben aangegeven wat 
voor soort mensen zij graag in deze com-
missie zien. Tijdens dit overleg werd dui-
delijk dat de Knelgevallencommissie geen 
uitsluitsel gaat geven over individuele 
gevallen. De commissie richt zich op het 
fosfaatrechtenstelsel en zal bekijken of 
er groepen boeren zijn die onevenredig 
getroffen worden door de invoering van 
fosfaatrechten terwijl zij op dit moment 
niet onder de groep van knelgevallen ho-
ren. De commissie zal in de periode van 1 
april tot en met juni diverse partijen gaan 
horen om een oordeel te vellen. Pas als 
deze commissie klaar is met rapporteren, 
wordt er bekeken of er boeren met te-
rugwerkende kracht binnen het fosfaatre-
ductieplan alsnog knelgevallen zijn. NMV 
is niet blij met deze handelswijze. Wij zien 
graag dat de knelgevallen die onder de 
huidige knelgevallenregeling vallen zo 

spoedig mogelijk een officiële beschik-
king krijgen zodat zij weten waar ze aan 
toe zijn. Het ministerie was er duidelijk 
over: dat gaat voorlopig niet gebeuren.

Woont u vlakbij een snelweg of een 
drukke weg waar veel autoverkeer langs 
komt? Wilt u wat doen aan boer-burger 
communicatie en het eerlijke verhaal 
vertellen over de Nederlandse melkvee-
houderij? Help ons dan en plaats een 
spandoek in uw weiland, zichtbaar voor 
de automobilisten!

De tekst op het spandoek wordt: Gras 
zuivert lucht! En daaronder komt in ieder 

geval de tekst ‘Nederlandse Melkvee-
houders Vakbond’.

Het kan toch niet zo zijn dat boeren 
steeds weer te maken krijgen met verde-
re aanscherping van wet- en regelgeving 
en zwaardere normen terwijl burgers 
ongehinderd kunnen doorrijden in hun 
heilige koe. Het eerlijke verhaal daarover 
moet worden verteld!

Daarom zijn wij nu op zoek naar melk-
veehouders die dit verhaal mee willen 
vertellen en een spandoek in hun wei-
land willen plaatsen. De NMV levert de 
spandoeken en het frame waarin ze wor-
den opgespannen; daar zijn voor u geen 
kosten aan verbonden.

Stuur een mailtje naar info@nmv.nu of 
bel 06 213 22 313. Doe mee en vertel het 
eerlijke verhaal!

Oproep:
plaats een spandoek!

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl
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Jaco Geurts@JacoGeurts
Samen met @mvonmartels en andere leden van onze CDA 
fractie beëdigd. We delen ondertussen een werkkamer. Zie 
facebook.com/jacogeurtscda/...

Melkveebedrijf@melkveebedrijf
NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof

NMV op Twitter

NMV knokt en geeft niet op
Maart 2017

Terwijl regeringspartijen druk doende zijn met de formatie van 
het nieuwe kabinet, zitten de melkveehouders nog steeds in 
onzekerheid wat de toekomst hen brengt. De dreigende daling 
van de melkprijzen, de fosfaatreductie die vanaf nu boven hun 
hoofden hangt; gaat het allemaal meevallen of juist nog meer 
tegenvallen?

Kunnen wij als melkveehouders door met ons bedrijf, of gaan 
we ons aanmelden voor de stoppersregeling? Allemaal pijnlijke 
vragen waar we als melkveehouder een antwoord op moeten 
geven de komende periode. Het risico is zeer groot dat we nu 
een “ ieder voor zich mentaliteit” aannemen. Dit zien we zelfs in 
de belangenbehartiging optreden. Er zijn naast de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond (NMV) meerdere organisaties opge-
richt die voor hun ‘eigen’ groep melkveehouders strijden. Dit 
is een ontwikkeling die we enigszins begrijpen, maar die niet 
wenselijk is voor de belangenbehartiging van alle Nederlandse 
melkveehouders.

Gelukkig komen de meeste organisaties op voor hun leden en 
niet voor de industrie die men ook als “de sector“ bestempeld. 
Het kan en mag niet zo zijn dat het belang van de industrie 
voorop staat en de melkveehouder constant in de hoek ge-
drukt wordt door steeds strengere eisen en meer regelgeving. 
De redenen voor deze strengere eisen is de export, zo wordt er 
gezegd. Het doorberekenen van onze kosten is in veel gevallen 
niet aan de orde, en ons rendement komt steeds verder onder 
druk te staan.
Dit is een ontwikkeling die de NMV bij het afschaffen van het 
quotum al had voorzien en daar ook vanaf 2007 al veelvuldig 
voor heeft gewaarschuwd. Helaas hebben beleidsmakers dit 
advies naast zich neergelegd. Met alle gevolgen van dien.

Vervolgens heeft de NMV in het najaar van 2015, toen duidelijk 
werd dat het fosfaatplafond overschreden zou worden, om een 
standstill gevraagd tijdens het bestuurlijk overleg in Den Haag, 
Ook deze waarschuwing werd niet overgenomen.

De kreet “Niemand had verwacht dat het zo noodlottig zou 
verlopen“ hebben wij het afgelopen jaar dan ook van veel be-
leidsmakers gehoord. Dit geeft aan dat zij het probleem erken-
nen, maar niets mee gedaan hebben. Dat is een zeer kwalijke 
zaak, en men lijkt ermee weg te kunnen komen want “Wij moe-
ten vooruit kijken en niet achterom“ is hun credo.

De NMV kijkt wel achterom, want als men niet van de fouten 
uit het verleden wil leren, dan hoort men ook niet te regeren.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wie de landbouwporte-
feuille in het ministerie krijgt, maar wij wensen die persoon veel 
sterkte toe. De NMV blijft in gesprek met het ministerie over de 
toekomst van de Nederlandse landbouw. Hierbij stellen wij de 
belangen van onze leden voorop.

Het belangrijkste onderwerp op dit moment is uiteraard 
het fosfaatreductieplan met daaraan gekoppeld de regeling 
vanaf 2018. NMV is gesprekspartner bij alle bijeenkomsten op 

het ministerie en bij alle belangrijke overleggen met de sector. 
We zijn hierbij aanwezig met als doel; opkomen voor onze le-
den en de pijn zoveel mogelijk beperken. Ook blijven we alter-
natieven aandragen. Want die zijn er. Tevens worden suggesties 
en vragen van onze leden door ons als NMV bij deze fosfaatbij-
eenkomsten verwoord. Helaas mogen we over de inhoud van 
deze gesprekken niet communiceren omdat ze vertrouwelijk 
van aard zijn. Maar weet dat we als NMV nooit opgeven.

De mening van de NMV wordt zeker serieus genomen op het 
ministerie, en dat motiveert ons om door te gaan.

NMV komt op voor u als lid. Al lijkt het soms wat stil van onze 
kant, wij staan niet stil. Wij knokken voor u, als melkveehouder. 
Daar heeft u recht op!

Namens het NMV-bestuur
Bertus Doppenberg
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NMV, NVV en NVP eisen 
opschorting Verordening stikstof

De voorstellen in die Verordening zijn vol-
gens de agrarische vakbonden voorbarig, 
onredelijk en unfair.

Deze voorstellen vloeien voort uit het 
‘Convenant Stikstof en Natura 2000’ uit 
2009. NMV, NVP en NVV zijn in 2009 
hier helemaal niet bij betrokken geweest 
en hebben dan ook geen handtekening 
gezet onder dit Convenant. De huidige 
voorstellen van gedeputeerde Johan van 
den Hout, die hij denkt te mogen nemen 

op basis van de afspraken uit dit conve-
nant, gaan nu nóg een stap verder.

Zo moeten stallen volgens hem al in 2020 
in plaats van in 2028 voldoen aan de Ver-
ordening stikstof. ‘Het spreekt voor zich 
dat wij hier op geen enkele wijze mee 
akkoord kunnen gaan. Om over andere 
aanscherpingen ten opzichte van het lan-
delijke beleid al niet te spreken’, aldus de 
vakbonden.

Ammoniakrapport
NMV, NVP en NVV wijzen de provincie 
Noord-Brabant daarnaast op het rapport 
‘Ammoniak in Nederland’, dat in januari is 
uitgekomen. Daarin wordt door onafhan-
kelijke wetenschappers klip en klaar ge-
steld dat de huidige metingen van ammo-
niak in de atmosfeer zeer onbetrouwbaar 
zijn. ‘Met deze nieuwe inzichten staat de 
grondslag van de Verordening stikstof op 

losse schroeven. Zonder een gedegen ba-
sis kunnen en mogen er geen drastische 
extra maatregelen worden doorgevoerd’, 
zeggen NMV, NVP en NVV.

Honderden miljoenen geïnvesteerd
Veehouders hebben de laatste jaren hon-
derden miljoenen euro’s moeten inves-
teren in betere technieken. Op basis van 
ondeugdelijke metingen, blijkt nu. De 
agrarische vakbonden eisen dan ook dat 
de extra geplande maatregelen voor de 
sector omtrent ammoniak worden opge-
schort, tot er duidelijkheid is over de be-
trouwbaarheid van de metingen. De ef-
fectiviteit van nieuwe maatregelen moet 
significant aantoonbaar zijn. Voorwaarde 
hierbij is dat resultaten meetbaar zijn en 
op de juiste wijze worden gemeten.

‘Wij vertrouwen er op dat de Provinciale 
Staten vrijdag een juist oordeel vormen. 
Wij gaan ervan uit dat de huidige Ver-
ordening stikstof én de voorstellen van 
Johan van den Hout op basis van feiten 
worden heroverwogen’, stellen de vak-
bonden.

Open Brief aan Informateur Edith Schippers

Geachte mevrouw Schippers, 

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
(NMV) volgt met belangstelling de formatie 
van een nieuw kabinet. De afgelopen vier 
jaar hebben wij op het gebied van land-
bouwbeleid ervaren dat er in de Tweede 

Kamer een groot tekort aan kennis over de 
landbouw was. Landbouw lijkt een onder-
geschoven kindje geworden met alle gevol-
gen van dien. 

In de melkveehouderij is de situatie op dit 
moment voor veel melkveehouders drama-
tisch door gebrek aan beleid en het nege-
ren van waarschuwingen van onder andere 
de NMV aangaande het afschaffen van het 
melkquotum. Nu moeten veel melkveehou-
ders hun dieren naar het slachthuis brengen. 

Landbouw is van essentieel belang voor de 
Nederlandse samenleving. Nederland kent 
een hoog niveau van landbouw in het alge-
meen en melkveehouderij in het bijzonder. 
De Nederlandse zuivel onderscheidt zich 
door kwaliteit en duurzaamheid. De land-
bouw is belangrijk in het kader van verbe-
teren van de volksgezondheid, om kringlo-
pen te sluiten en om milieuproblemen mee 

op te lossen. Daarnaast heeft landbouw 
een aanzienlijk aandeel in de totale ex-
portwaarde van Nederlandse producten en 
voorziet de sector in veel werkgelegenheid. 

Om die redenen doet de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond een dringend 
beroep op u om landbouw de plek te ge-
ven in het kabinet die het verdient: met een 
eigen Minister van Landbouw. Wij bevelen 
daarbij aan om verbinding te maken met de 
onderwerpen gezondheid en milieu. 

Wij hopen op een spoedige en evenwich-
tige formatie die recht doet aan de stem 
van de kiezer.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond
Harm Wiegersma

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond 
Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 
hebben op 9 maart in een persbericht gepubliceerd dat zij met kracht afstand 
genomen hebben van de Brabantse Verordening Stikstof. Deze Verordening 
werd op vrijdag 10 maart door Provinciale Staten tijdens een themabijeenkomst 
in Noord-Brabant besproken. 
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Vereenvoudiging en modernisering 
van het gemeenschappelijk EU 
landbouwbeleid (GLB)
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU is 
begin jaren zestig ontwikkeld om uitvoering te geven aan de 
doelstellingen van het Verdrag van Rome (1957), die later zijn 
overgenomen in het Verdrag betreffende de Europese Unie. 
In dat Verdrag zijn ook een aantal bepalingen opgenomen die 
voor een goede samenhang van het landbouwbeleid met de 
algemene doelstellingen van de EU moeten zorgen.

Artikel 39 van het Verdrag (oud artikel 33 van het EG-ver-
drag) legt de doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid vast:

a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen 
door de technische vooruitgang te bevorderen en door 
zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwpro-
ductie als een optimaal gebruik van de productiefacto-
ren, met name de arbeidskrachten, te verzekeren;

b)  aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstan-
daard te verzekeren, met name door de verhoging van 
het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw 
werkzaam zijn;

c) de markten te stabiliseren;
d) de voorziening veilig te stellen;
e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verze-

keren.

Het GLB is een aantal keren hervormd. De laatste hervorming 
dateert van 2013, maar in de praktijk is die pas in 2015 inge-
gaan. Sindsdien is er heel wat veranderd:
• De landbouwprijzen zijn fors gedaald en de markt is onzeker-

der geworden onder invloed van macro-economische facto-
ren en geopolitieke spanningen die een duidelijke langeter-
mijnplanning in de weg stonden.

• Bij de handelsbesprekingen is de nadruk duidelijk verscho-
ven van multilaterale naar bilaterale akkoorden, waardoor 
offensieve en defensieve belangen zorgvuldig tegen elkaar 
moeten worden afgewogen, vooral in bepaalde gevoelige 
sectoren.

• De EU is nieuwe internationale verplichtingen aangegaan, 
vooral op het vlak van klimaatverandering (via de 21e Ver-
gadering van Partijen, COP 21) en duurzame ontwikkeling in 
het algemeen (via de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN). Bovendien heeft zij te maken met andere geopo-
litieke ontwikkelingen, zoals grootschalige migratie.

Dit alles heeft geleid tot een fel publiek debat over de vraag 
of de hervorming van 2013 wel voldoende is voor een goed 
evenwicht tussen steun voor de landbouw, economische voor-
uitzichten voor de landbouw en het platteland, zorg voor het 
milieu (zoals vergroening), klimaatbescherming en duurzame 
en veilige voedselproductie. Ook nieuwe mogelijkheden in de 
zorg, handel, bio-economie, kringloopeconomie en digitale 
economie verdienen aandacht.

Daarom heeft de Europese Commissie besloten om in 2017 
een brede raadpleging te houden over de vereenvoudiging en 
modernisering van het GLB. Die moet zo veel mogelijk bijdra-
gen aan de tien prioriteiten van de Europese Commissie en de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Na-
ties. Als vertrekpunt dient een goed gefundeerde evaluatie van 
het huidige beleid.

In diverse kringen wordt al over de toekomst van het GLB ge-
debatteerd, en er komt een brede raadpleging en een effectbe-
oordeling. De bedoeling is concrete informatie te verzamelen 
over de verdiensten van het GLB, lering te trekken uit de laatste 
hervorming, een gestructureerde dialoog te voeren, de huidige 
problemen te inventariseren en in te spelen op de behoefte aan 
modernisering en vereenvoudiging.

De resultaten van deze raadpleging zullen o.a. via internet en op 
een openbare conferentie in juli 2017 worden gepresenteerd.

Meer info over het GLB en deze raadpleging:
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-moderni-
sing/2017_nl

Wilt u zelf de vragenlijst op persoonlijke titel invullen?
Kijk dan op: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
FutureCAP?surveylanguage=NL

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 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 allerlaatste 
NMV-nieuws!

Post per 
email



Met deze verandering willen we komen 
tot versterking van de organisatie. De 
voorbereiding van de voorstellen en het 
uitdragen van de standpunten van de 
NMV richting politiek en brancheorgani-
saties gaan we verleggen naar de com-
missies. Besluitvorming zal plaatsvinden 
zoals voorheen, binnen het Landelijk Be-
stuur.

Doel van de veranderingen is ook om 
als NMV te komen tot meer efficiëntie, 
meer effectiviteit, een betere informatie-
voorziening en meer transparantie voor 
Landelijk Bestuurders, regiobesturen en 
vooral voor de leden. Niet minder be-
langrijk is het ontlasten van de kleine 
groep Dagelijkse Bestuurders en het 
versterken van de regio’s. Dat laatste is 
vooral belangrijk omdat steeds meer be-
leid in de provincies plaats vindt.

De zeven commissies zullen het ‘klop-
pende hart’ van de organisatie worden. 
De meningen van leden en bestuurders 
worden samengebracht, besproken en 
verwerkt  tot voorstellen. Vanuit de com-
missies wordt de informatie met u ge-
deeld die voor u als lid belangrijk is en 
u verder helpt bij uw bedrijfsvoering. De 
commissies houden u op de hoogte van 
de onderwerpen die spelen en waarbij 
uw mening belangrijk is voor de juiste 
standpuntbepaling. Dit kan via de Koe-

bont maar ook via de NMV-website en 
ledenberichten. U kunt reageren door 
direct een e-mail te sturen aan de secre-
taris van de commissie.

De commissies bestaan uit vier tot acht 
personen die kennis hebben van de on-
derwerpen welke vallen onder de verant-
woordelijkheid van de desbetreffende 
commissie. De onderwerpen waar de 
commissies zich mee bezig gaan houden 
zijn:

1. Mest
2. Water
3. Dieren
4. Leefmilieu
5. Organisatie/Communicatie
6. Zuivel
7. Overig (o.a. pacht, asbest, bedrijfs-

overdracht etc.)

In de volgende Koebont uitgaven mel-
den we u welke onderwerpen thuis ho-
ren bij welke commissie.

De leden van de commissies moeten een 
afspiegeling zijn van het NMV-ledenbe-
stand. Daarom is uw inbreng noodza-
kelijk. Heeft u specifieke kennis of een 
uitgesproken mening? Bent u in staat 
uw kennis, mening of standpunt te de-
len met anderen? Meld u dan aan voor 
één van de commissies. Ieder NMV-lid 
kan deelnemen aan maximaal twee com-

missies. Binnen de commissies vindt een 
gezonde roulatie plaats zodat ieder jaar 
ruimte is voor nieuwe gezichten of een 
andere visie.

Ben jij die enthousiaste bestuurder met  
overtuigingskracht, waarbij kennis be-
langrijker is dan leeftijd, schroom niet 
en meld je aan zodat je het komend 
jaar meepraat over de toekomst van de 
melkveehouderij. Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen aan info@nmv.nu.

Jan Aantjes
(Landelijk Bestuurslid en deelnemer 
commissies Dieren en Organisatie/com-
municatie).

Staatssecretaris van Dam heeft op 20 
maart jl. een brief naar de Tweede Kamer 
gestuurd over de initiatiefnota ‘Wei voor 
de koe’ en de aangenomen motie van 
Esther Ouwehand over het wettelijk bor-
gen van verplichte weidegang. In diverse 
media was te lezen dat de verplichte 
weidegang tot 2020 van de baan is, maar 
dat is zeker niet het geval. Van Dam laat 
een aantal zaken onderzoeken omdat hij 
een gefundeerd besluit wil nemen. Van 
Dam schrijft: 

“Ten eerste laat ik onderzoek doen naar 
hoe vrijwillige weidegang gestimuleerd 
kan worden, met name door de partijen 
die het Convenant weidegang hebben on-
dertekend. Ten tweede laat ik onderzoe-
ken wat de voor- en nadelen van een wet-
telijke verplichting zijn. In dit onderzoek 
heb ik ook gevraagd om andere over-
heidsinterventies dan een wettelijke ver-
plichting in beeld te brengen, met daarbij 
de voor- en nadelen.”

Hij zal daarbij ook ervaringen uit het 
buitenland mee nemen bij het bepalen 
van de wettelijke maatregelen gericht op 
weidegang. De conclusie dat de motie 
van Ouwehand aan de kant wordt ge-
schoven is dus wat voorbarig. Het goede 
nieuws is dat Van Dam niet over één 
nacht ijs gaat en de voor- en nadelen wil 
afwegen. Het onderzoek wordt uitge-
voerd door WUR (Wageningen Univer-
sity en Research en CLM (Centrum voor 
Landbouw en Milieu).
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NMV op Twitter Volg ons op Twitter @NMVnieuws
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Verandering organisatiestructuur NMV
De afgelopen twee maanden is binnen het Landelijk Bestuur en het Dagelijks Bestuur overleg geweest om te komen tot een 
bestendiger bestuur- en overlegorganisatie. Aanleiding waren de zware dossiers (zoals de mest- of fosfaatproblematiek), 
de kwetsbaarheid van- en de werkdruk voor Dagelijks Bestuurders.

Verplichte weidegang nog niet van de baan



De trollen van de oudheid waren de rede-
naars die uitblonken in de kunst van het 
overtuigen van hun eigen gelijk, ook al was 
dit niet de objectieve waarheid. Ze werden 
dan ook wel sofisten genoemd. In het hui-
dige digitale tijdperk hebben trollen het 
veel makkelijker dan hun collega’s uit de 
oudheid. Vooral omdat hun bereik door het 
internet en de media veel groter is. De Ame-
rikaanse verkiezingen is er een voorbeeld 
van, maar ook in Nederland kunnen we er 
wat van.

Misschien weet u het nog? De zure regen 
zou de bossen doen sterven door de am-
moniakuitstoot van de veehouderij. In wer-
kelijkheid was juist de zwaveluitstoot van 
de kolenverbranding en de industrie de 
oorzaak. Van dit nepnieuws ondervindt de 
veehouderij tot op de dag van vandaag nog 
steeds last. Geen fake is echter het feit dat 
de maatregelen die door de veehouderij 
zijn getroffen om ammoniakuitstoot te ver-
minderen, niet tot uiting komen in de mee-
tresultaten.

Ook het minimaliseren van de bemesting 
met dierlijke mest op onze percelen heeft 

niet geleid tot een schoner slootwater. En 
geloof me, ook het project erfafspoeling dat 
op stapel staat, zal niet de gewenste resul-
taten geven omdat de onderbouwing van 
deze maatregelen uiterst BROOS is, oftewel 
wetenschappelijke fake. Ook de suggestie 
dat fijnstof uit de veehouderij de oorzaak 
is van vele longziekten, is fake. Helaas is 
dit vermoeden alleen al voldoende voor de 
overheid om de veestapel drastisch te doen 
verminderen. Maar voor de NMV is dit on-
bespreekbaar. Temeer omdat de grote ver-
vuilers als luchtvaart en scheepvaart gevrij-
waard blijven van iedere beperking en het 
aantal heilige koeien, al dan niet uitgerust 
met sjoemelsoftware, nog dagelijks groeit.

Gelukkig is er ook nog ander nieuws. De 
verkiezingsuitslag brengt de hoop op een 
Ministerie van Landbouw dichterbij aange-
zien het kabinet door vier politieke partijen 
gevormd moet worden voor een meerder-
heid in de Tweede Kamer. Om de zetelver-
deling van deze partijen in het nieuwe ka-
binet recht te doen is de vorming van een 
extra ministerie misschien de oplossing.

Het shownieuws van deze maand is dat de 
Europese Unie dit jaar zestig jaar is gewor-
den. Dit werd in Rome gevierd met goede 
wijn en mooie vrouwen om met de woorden 
van Jeroen Dijsselbloem te spreken. Alhoe-
wel mevrouw Theresa May van het Verenigd 

Koninkrijk de Britse scheidingspapieren al 
heeft aangevraagd. Het vertrek van Jeroen 
Dijsselbloem als Minister van Financiën zal 
door velen in Nederland worden betreurd. 
Maar het verlies van de PvdA is in ieder ge-
val, wat de NMV betreft, hem niet aan te 
rekenen.

Het slechte nieuws kwam van de Rabobank, 
die overweegt om de overbruggingslening 
te halveren voor de pachtboeren die van de 
stoppersregeling gebruik willen maken. Als 
NMV vinden wij dit voornemen een ban-
caire dwaling. Temeer omdat dit voor een 
negatieve stemmingmakerij zorgt in de toch 
al zo geplaagde pachtsector. Wij hopen dat 
de Rabobank terugkomt op deze voorge-
nomen dwaling. En misschien 
is het nu niet Jeroen Dijs-
selbloem, maar Martijn van 
Dam die de Rabobank tot 
de orde roept.

Want of je nu je bedrijf stopt, 
het voortzet of een bedrijf 
overneemt, voor 
ons allen geldt; 
“Inkomen, daar 
draait het om”.

Voorzitter 
Harm
Wiegersma

Van de voorzitter...
Nepnieuws 
is FAKE
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Gezocht:
lid voor de Commissie Communicatie

NMV is bezig om de organisatiestruc-
tuur aan te passen. Eén van de doelen 
die we daar mee willen bereiken is het 
actief betrekken van niet-bestuursle-
den bij de verschillende onderwerpen 
waar we mee bezig zijn. Er worden een 
aantal commissies opgericht waar le-
den met interesse in de onderwerpen 

municatie naar de leden, maar ook met 
communicatie naar de burger. In deze 
tijden van ‘fake news’ en ‘framing’ is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat ons 
verhaal ook bij de burger terecht komt.

Heeft u een zoon of dochter, vrouw of 
man die graag mee wil denken en die af-
finiteit heeft met communicatie of vindt 
u dit onderwerp zelf heel leuk?

Aarzel niet, stuur een mail naar info@
nmv.nu. De commissies komen in prin-
cipe om de twee maanden bij elkaar in 
het midden van het land. De komende 
tijd is het de bedoeling dat deze com-
missie elke maand bij elkaar komt omdat 
er nog veel werk aan de winkel is. Laat 
van u horen, kom ons versterken!

waar de commissie zich mee bezig 
houdt bij aan kunnen sluiten.

Leden kunnen op deze manier zowel hun 
kennis als hun mening kenbaar maken 
aan het bestuur. De eerste commissie 
die van start is gegaan is de commis-
sie Communicatie, voor deze commissie 
zoeken we nog een enthousiast lid. De 
commissie houdt zich bezig met com-
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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

Vacature Beleidsmedewerker
(20 uur)
Door vertrek van onze beleidsmedewerker Toos van Oers is er bij de NMV een 
vacature ontstaan. Kent u iemand die geschikt is voor deze functie? Stuur deze 
vacature dan gerust door!

A
ge

nd
a

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.

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

15 mei
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Functie omschrijving
Als Beleidsmedewerker van de Ne-
derlandse Melkveehouders Vakbond 
(NMV) heb je een functie met veel vrij-
heid maar ook veel verantwoordelijk-
heid. Gemiddeld ben je 20 uur per week 
actief voor de NMV. De functie vraagt 
om een grote mate van flexibiliteit en 
zelfstandigheid. In de zomer vraagt de 
functie minder tijd terwijl in het verga-
derseizoen de 20 uur per week over-
schreden zal worden. We benoemen 
hieronder de belangrijkste taken die 
horen bij de functie van Beleidsmede-
werker.
• Communicatie naar de leden van de 

NMV.
• Ondersteunen, voorbereiden en uit-

voeren van beleid.
• Organisatorische zaken begeleiden 

en regelen.
• Opvolging geven aan genomen be-

sluiten.
• Schrijven van rapportages en discus-

siestukken.
• Schrijven van artikelen en berichten 

voor vakbladen, pers en online media.
• Bijwonen bestuursvergaderingen en 

notuleren daarvan.

Functie eisen Beleidsmedewerker
De beleidsmedewerker die de Neder-
landse Melkveehouders Vakbond zoekt, 
moet voldoen aan een aantal functie-
eisen:
• Affiniteit met landbouw en de melk-

veehouderijsector.
• Werk- en denkniveau op minimaal 

Hbo-niveau.
• Goede schriftelijke communicatie-

vaardigheden.
• Flexibele instelling.
• Zelfstandig kunnen werken en verant-

woordelijkheidsgevoel hebben.
• Kritische houding hebben en zaken 

ter discussie kunnen stellen.
• Goede organisatorische capaciteiten.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Arbeidsvoorwaarden
Als Beleidsmedewerker bij de NMV heb 
je een baan met afwisselende werk-
zaamheden in een prettige informele 
werksfeer. De functie kan in overleg 
worden gecombineerd met andere 
werkzaamheden.

Voor meer informatie: 
zie website www.nmv.nu


