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Jaco Geurts - Sinds september 2012 landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer voor het CDA. Als veehouder en als belangenbehartiger van boeren is hij vertrouwd geraakt met alle aspecten van de agrarische sector. Daarnaast is hij tussendoor afgestudeerd als rentmeester.
Waarom bent u de politiek in gegaan?
In 2001 is ons varkensbedrijf geruimd
tijdens de vermeende mond- en klauwzeeruitbraak in Kootwijkerbroek. Daarnaast zijn in mijn familie meerdere bedrijven geruimd of zaten geruime tijd op
slot. De manier waarop de overheid omging met mens en dier raakte me diep. Ik
zag, en maakte zelf mee, welke impact het

overheidsoptreden had op boeren en hun
families. Dieren die al generaties werden
gehouden, moesten dood. Ook de manier
waarop dat moest gebeuren stuitte me
tegen de borst. Je kunt dan twee dingen
doen. Tegen de situatie aanschoppen (de
gemakkelijkste weg) of er zelf (de moeilijkste weg) wat aan proberen te verande-

ren. Dat laatste probeer ik nu te doen in
de Tweede Kamer. Daarvoor was ik vanaf
2006 politiek actief in de gemeenteraad
van Barneveld, eerst als raadslid, later ook
als fractievoorzitter van het CDA. Ik zet mij
graag in voor de belangen van boeren en
ondernemers én voor een duurzame toekomst voor de agrarische sector. Zij zorgen voor ons voedsel, de veiligheid en de
kwaliteit. Het CDA staat pal achter de boeren en boerinnen.
Wat zijn volgens u op dit moment de
grootste problemen in de melkveehouderij?
De melkveehouderij heeft de afgelopen
jaren met veel onzekerheden te maken
gehad en financiële problemen gekregen.
Een avond in november 2016, in de IJsselhallen, met zo’n duizend melkveehouders
zal mij nog lang bij blijven. Ik kreeg een
brok in de keel toen een boerin (voormalig) staatssecretaris Van Dam persoonlijk
aansprak. Zij vroeg hem of zij nog wel
bestaansrecht had. Haar bedrijf lag in zijn
handen en dat vond zij doodeng. Een terechte vraag en een noodkreet. Het is belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat
deze vraag en noodkreet leeft bij vele boeren en hun gezinnen. Ruim vier jaar VVD/
PVDA kabinet heeft de landbouw niet veel
goeds gebracht. Er is chaos ontstaan rondom de invoering van fosfaatrechten. Gaandeweg het wetgevingsproces heb ik mij
verbaasd en boos gemaakt over de manier

waarop dit kabinet het zo heeft laten ontsporen. De grote onzekerheid en ingrijpende gevolgen voor de prachtige familiebedrijven gaan mij door merg en been.
De onzekerheid was op enig moment zo
groot dat banken de financiering hebben
bevroren. Er is nu een nieuw kabinet, waar
ook CDA-ers inzitten, aangetreden met
een coalitieakkoord waarin de landbouw
gelukkig weer een prominente plek heeft.
Maar mooie woorden op papier moeten
ook vertaald worden naar de praktijk. De
melkveehouderij smacht naar duidelijkheid over de invoering van de fosfaatrechten, voortbestaan van de derogatie en een
stabiele melkprijs. Met betrekking tot de
eerste twee is de minister nu aan zet. Helaas hebben we de mondiale prijsvorming
van melk niet in handen.
Waar moet de NMV als belangenbehartiger zich volgens u op gaan richten?
Het lijkt me niet goed om vanuit de politiek te vertellen hoe de NMV haar belangenbehartiging moet gaan inrichten of
waarop de NMV zich zou moeten gaan
richten. Daar gaan de leden toch echt zelf
over. En gelukkig maar! Maar nu u zo aandringt wil ik wel een ding meegeven. Het
wordt steeds moeilijker om boeren te interesseren voor bestuurswerk of de politiek.
Er komen steeds minder boeren voor in
de politiek. Kijk eens of je als NMV trainingen kunt gaan verzorgen voor degene
die belangstelling hebben voor bestuurswerk en/of de politiek. Ik ben bereid om
een avond te komen vertellen over mijn
ervaringen.
Uw D66 collega, Tjeerd de Groot, vroeg
zich af hoe u denkt over zijn opvattingen omtrent kringlooplandbouw, kunt
u daar iets over vertellen?
In de debatten in de Tweede Kamer heb
ik hem er nog niet zoveel over gehoord.
Wel heb ik over D66 opvattingen met betrekking tot kringlooplandbouw gelezen in
interviews. Daar is bij mij blijven hangen
dat D66 zegt dat: “Nederlandse boeren
het moeten zoeken in kwaliteit, in plaats
van in grote hoeveelheden. Meer te verdienen door minder te produceren. Dieren
moeten alleen voer krijgen wat ze onder
natuurlijke omstandigheden ook zouden
eten. En voor bulkproductie is in Nederland geen plaats.”
Bij kringlooplandbouw denk ik als eerste aan het benutten van reststromen
uit voedingsmiddelen. Deze reststromen
worden indirect weer geschikt voor menselijke consumptie. Zo voorkomen we met
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elkaar dat er voedsel weggegooid moet
worden. En als we de komende jaren de
kringlooplandbouw verder vorm geven zal
er nog meer gebruik gemaakt gaan worden van reststromen. Daarbij ontwikkelen
we ook nieuwe eiwitbronnen, zoals gefermenteerd bietenblad, insecten of zeewier.
En proberen we eiwitten steeds meer van
dichtbij te halen.
Maar terugkomend op de D66 opvattingen. Nederlandse melk is al van heel hoge
kwaliteit. Dus hoe je als melkveehouder
nog naar een hogere kwaliteit moet is
voor mij nog wel een vraagteken. Op dit
moment is de boer eigenlijk overgeleverd
aan de markt met lage prijzen. Het CDA
vindt dat er proactief beleid gevoerd moet
worden om een goede en eerlijke marktwerking te garanderen en de boeren in
Nederland te behouden. Daarom pleit het
CDA voor een onafhankelijke toezichthouder; een voedselscheidsrechter om de
scheve marktverhoudingen tegen te gaan.
De steeds schevere markstructuur tussen
de voedselproducenten en retail vereist
actief overheidsbeleid. De agrosector is
terechtgekomen in een bijna permanente
crisis door de prijsdruk. Prijsvorming drukt
vooral door op de zwakste schakel, de
boer. Door de slechte vooruitzichten voor
deze belangrijke sector zien we dat de beroepsgroep vergrijst en dat vele bedrijven
genoodzaakt zijn te stoppen. In het regeerakkoord staat dat: De Autoriteit Consument en Markt (ACM) een speciaal team
krijgt voor geschillenbeslechting in de
agro-nutriketen. De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen
ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien
van duurzaamheid of dierenwelzijn.
De coalitie partijen, waaronder CDA en D66,
hebben elkaar daarop dus kunnen vinden.
Hoe ziet u de toekomst van de agrarische sector en in het bijzonder de melkveehouderij?
Melkveehouders leveren een grote bijdrage aan onze eerlijke economie. Van
elke euro, die in het buitenland door Nederland wordt verdiend, komt zo’n 10% uit
de melkveehouderij. Bovendien leveren zij
een belangrijke rol bij het duurzame beheer van natuur en groen in Nederland.
Nu een CDA-wens, een investeringsregeling voor jonge bedrijfsopvolgers zodat zij
een eerlijke kans krijgen om een bedrijf te
starten of het ouderlijk bedrijf voort te zetten, in vervulling komt zie ik de toekomst
van de Nederlandse melkveehouderij positief in.

Welke vraag zou u aan de volgende bestuurder willen stellen?
Ik ben benieuwd waarom Baudet (fractievoorzitter FvD) of zijn collega Hiddema
niet aan landbouwdebatten in de Tweede
Kamer meedoen? Hun stemgedrag bij
landbouw moties is grillig te noemen en
hoe ze over de toekomst van de Nederlandse landbouw denken is mij een groot
vraagteken.
Welke boodschap wilt u meegeven aan
de leden van de NMV?
Richting de NMV-leden zou ik willen zeggen blijf investeren in belangenbehartiging. Zet je daarnaast in om geen verdeeld geluid naar de politiek te sturen. Een
krachtig eensgezind geluid kan moeilijker
door de politiek worden genegeerd.

Zienswijze 6e
actieprogramma
nitraat
NMV heeft voor haar leden een
zienswijze ingediend op het 6e
actieprogramma nitraat die tot
24 november open stond voor
publieksconsultatie. Hierin pleit
NMV onder andere voor haalbaar
beleid dat aansluit op de praktijk.
En het toestaan van meer gebruik
van stikstof uit organische mest
in plaats van uit kunstmest. Wilt
u de geheel ingediende zienswijze
van NMV doorlezen?
Hij staat gepubliceerd op onze
website: www.nmv.nu

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl

Fosfaatrechten in civielrechtelijk
perspectief: nog veel onduideijk
Als de voortekenen niet bedriegen, zullen in 2018 eindelijk de fosfaatrechten ingevoerd worden. Voor de meeste
melkveebedrijven zal dit geen grote gevolgen hebben, behalve voor de “knelgevallen”, waaronder de bedrijven die hebben
geïnvesteerd met het oog op de uitbreiding van de melkproductie, zeg maar de groep die onlangs door het Gerechtshof
Den Haag in het ongelijk is gesteld.
jurisprudentie inzake min of meer vergelijkbare productie- en vermogensrechten
die we in de landbouw kennen, zoals het
melkquotum, het bietenquotum, varkensen pluimveerechten en de toeslagrechten.
De jurisprudentie is echter niet altijd eenduidig.
Tenslotte zal in veel zaken een beroep
gedaan worden op het beginsel van redelijkheid en billijkheid, gerelateerd aan de
specifieke omstandigheden van het geval.
In algemene zin zou ik willen adviseren:
probeer er op basis van argumenten uit
te komen, maar gezien de grote financiële
belangen zullen er ook zaken zijn waar de
rechter uiteindelijk de knoop zal moeten
doorhakken.
Piet Stehouwer, Bout advocaten

NMV op Twitter
In dit artikel wil ik kort de aandacht vragen voor enkele civielrechtelijk aspecten,
waar we in de praktijk tegenaan lopen.
Het gaat dan om kwesties die onder andere spelen in pachtverhoudingen, bij ontvlechting van samenwerkingsverbanden,
bij verdeling van nalatenschappen waarin
een melkveebedrijf is betrokken, in- en
uitscharing van vee, beëindiging van een
erfpachtcontract en dergelijke. Allemaal
zaken waar de overheid niet bij betrokken
is. In essentie gaat het daarbij steeds over
de vraag wie aanspraak kan maken op
de fosfaatrechten, of op een vergoeding
daarvoor, of hoe in het concrete geval de
fosfaatrechten verdeeld moeten worden.

principiële karakter van de zaak valt niet
uit te sluiten dat de zaak in hoogste instantie in cassatie aan de Hoge Raad zal
worden voorgelegd. Dat gaat nog wel
even duren, zodat er voorlopig nog onzekerheid is. Hoe hiermee om te gaan? Het
voordeel van onzekerheid is dat het voor
beide partijen geldt, en dat biedt soms
ruimte voor een minnelijke regeling. Ook
zouden pachters en verpachters kunnen
afspreken dat zij zich conformeren aan
de uitspraak van de hoogste rechter, en
dan zou er bijvoorbeeld gewerkt kunnen
worden met het in depot zetten van een
bedrag in afwachting van de uitspraak. Dit
is maatwerk.

Een probleem waar adviseurs op dit moment mee te maken hebben is dat er nog
maar weinig rechterlijke uitspraken zijn.
Er loopt inmiddels een “proefprocedure”
over de vraag of een verpachter bij het
einde van de pacht aanspraak kan maken op fosfaatrechten of een vergoeding
kan claimen, maar het wachten is op een
definitief oordeel van de pachtkamer van
het Gerechtshof in Arnhem, en gezien het

Voor de andere zaken (erfpacht, inscharing, samenwerkingsverbanden, nalatenschappen) geldt in wezen hetzelfde, onzekerheid voor beide partijen. Als advocaat
probeer je natuurlijk zoveel mogelijk argumenten te verzamelen die het standpunt
van de cliënt ondersteunen. Daarbij zal
in de eerste plaats gekeken worden naar
de inhoud van het contract. Verder zal
uiteraard een beroep worden gedaan op

Jaco Geurts @JacoGeurts 3 nov.
Dankbaar en trots! Mag komende
periode namens CDA in Tweede
Kamer het woord voeren over o.a.
Landbouw, Natuur en Visserij.
Boer Klaasen@boerklaasen 11 nov.
Hoog tijd om te focussen op het doel
(waterkwaliteit) en niet op het middel.... #bemestennaarbehoefte #klw
#nitraat meten op bedrijfsniveau
Jan Overesch@JanOveresch 14 nov.
Het “ gunnen” van pachtgrond aan
de hoogste bieder is vragen om problemen wat duurzaam Grondbeheer
betreft
Jan Cees Vogelaar.@JanCeesVogelaar 16 nov.
Terug naar de basis van NMV zoals je
stuk over mestfraude ijzersterk en op
basis daarvan knokken NMV realiteit
is andere dan LTO realiteit
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Fosfaatrechten: een overzicht
Per 1 januari 2018 wordt het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. Zowel de Eerste als Tweede Kamer hebben afgelopen
jaar hun goedkeuring hiervoor gegeven. De invoering is afhankelijk van ‘zicht op de derogatie’ aldus een motie van VVDkamerlid Helma Lodders. En die is in zicht; Nederland mag in Brussel komen praten over derogatie en dat gebeurt niet
als Brussel op voorhand weet dat derogatie kansloos is. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat Nederland onder het
fosfaatproductieplafond blijft en dat lijkt gelukt.
Beschikking
Het is de bedoeling dat elke melkveehouder in januari een beschikking ontvangt
over het aantal toegekende fosfaatrechten. Voor de vaststelling van de fosfaatrechten worden de volgende gegevens
gebruikt:
• aantal stuks melkvee op 2 juli 2015
• melkproductie in 2015
• 
gemiddeld aantal stuks melkvee in
2015
• fosfaatruimte
Er wordt gerekend met de forfaitaire normen van 2015 uit tabel 4 - Diergebonden
normen 2015 en tabel 6 - Stikstof- en fosfaatproductiegetallen per melkkoe 20152017.
Voor de niet-grondgebonden melkveehouders zal in deze beschikking een korting van 8,3% op de referentie van 2 juli
2015 staan. Ondernemers die vallen onder
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een ‘bijzondere omstandigheid’ komen
in aanmerking voor een aparte voorziening. Het fosfaatrecht wordt dan opnieuw
berekend aan de hand van de gegevens
die gelden zonder de buitengewone omstandigheden. Daarnaast bestaat er een
uitzonderingssituatie voor ‘knelgevallen’.
Bijzondere omstandigheid
Er is sprake van een bijzondere omstandigheid als er op 2 juli 2015 met melkvee
minimaal 5% minder kilogrammen fosfaat
is geproduceerd door:
• ziekte of overlijden van een persoon
van het samenwerkingsverband van
de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad
• diergezondheidsproblemen op het
bedrijf
• vernieling van (een deel van) de melkveestallen

• b
 ouwwerkzaamheden zoals verbouwing van de stal.
Een bijzondere omstandigheid moet bij
RVO worden gemeld. Men moet dit ook
altijd kunnen aantonen. Melden kan pas
vanaf de datum die nog bepaald wordt in
een ministeriële regeling, maar is niet mogelijk vóór 1 januari 2018.
Knelgevallen
In een aparte Algemene Maatregel van Bestuur worden twee categorieën knelgevallen vastgelegd: nieuw gestarte bedrijven
en bedrijven in een buitengewone situatie.
Nieuw gestarte bedrijven
Het gaat hierbij om bedrijven die op basis
van een aantal criteria kunnen aantonen
dat er sprake is van een nieuw gestart bedrijf.

Buitengewone situatie
Het gaat om bedrijven die afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing in verband met natuurontwikkeling of infrastructurele projecten,
of hun bedrijf extensiveren ten behoeve
van natuurontwikkeling. Deze bedrijven
hebben op de peildatum van 2 juli 2015
om die reden nog geen of een onvolledige
veebezetting of waren op de peildatum tijdelijk niet-grondgebonden.
Fosfaatrechten
Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: 1 recht is 1 kilogram
fosfaat. Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest
met melkvee geproduceerd mag worden
op een bedrijf in één kalenderjaar. De
rechten worden toegekend aan degene
die de dieren feitelijk heeft gehouden. De
rechten voor vee dat op de peildatum was
uitgeschaard, worden toegekend aan degene bij wie de dieren zijn uitgeschaard.
De redenering hierbij is dat ondanks het
feit dat die persoon niet de eigenaar is, hij
wel de houder van de dieren is. De eigenaar van de dieren kan eventueel, nadat
het stelsel in werking is getreden, een
verzoek indienen om het fosfaatrecht op
te hogen op basis van zijn uitgeschaarde
dieren. Voorwaarde is dat de inschaarder
akkoord is met een verlaging van zijn/haar
rechten.
Fosfaatrechten zijn nodig voor:
• Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien
(bos taurus) die tenminste eenmaal
hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die
drooggezet zijn (cat. 100).
• Koeien die worden vetgemest en in de
mesttijd worden gemolken (cat.100).
• Jongvee jonger dan 1 jaar voor de
melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij
tot 1 jaar (cat.101).
• Jongvee ouder dan 1 jaar: dit zijn alle
runderen van 1 jaar en ouder, inclusief
overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (cat.102).
Onder jongvee (cat. 101 en 102) vallen bijvoorbeeld de volgende dieren:
• Vrouwelijk jongvee jonger dan een
jaar voor de melkveehouderij.
• Mannelijk jongvee jonger dan een jaar
voor de melkveehouderij.
• Vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.
• Vrouwelijke kalveren van weide- en

zoogkoeien die gehouden worden als
jongvee voor de vleesveehouderij.
• Vrouwelijk en mannelijk jongvee ouder dan een jaar voor de melkveehouderij.
• Overig vleesvee*, met uitzondering
van roodvleesstieren en fokstieren.
* Pinken die op 2 juli 2015 ouder dan 2 jaar
waren en waarbij tijdens de beoordeling
van de reactie op de referentiegegevens
blijkt dat het dier heeft afgekalfd, tellen
mee bij de vaststelling van fosfaatrechten.
Fosfaatrechten zijn niet nodig voor:
• Weide en zoogkoeien: dit zijn koeien
die ten minste eenmaal hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn
(cat. 120).
• Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot
ca. 8 maanden (cat. 112).
• Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (cat. 115).
• Rosevleeskalveren van ca. 3 maanden
tot ca. 8 maanden (cat. 116).
• Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen
tot ca. 8 maanden (cat. 117).
• Roodvleesstieren van ca. 3 maanden
tot de slacht, dit is inclusief ossen en
vrouwelijke dieren die op deze wijze
worden gemest (cat. 122).
• Fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en
ouder (cat. 104).
Deze dieren vallen immers niet onder de
diercategorieën 100, 101 of 102.
Hobbymatig gehouden rundvee wordt
toegestaan tot een totale productie van
mest door melkvee met een jaarlijkse productie van 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar.

der de beschikking heeft ontvangen met
het aantal rechten dat is toegekend.
Verhandelde fosfaatrechten worden bij
overdracht met 10% gekort. Dit geldt
zowel voor de overdracht van losse fosfaatrechten als voor de overdracht van
fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of
splitsingen.
Er wordt niet gekort met 10 % als er sprake
is van de overdracht van fosfaatrechten:
• door erfopvolging
• aan een persoon waarmee bloed- of
aanverwantschap bestaat in de eerste,
tweede of derde graad
• aan een bedrijf waarvan het fosfaatrecht, uitgedrukt in hetzelfde aantal
kg fosfaat, eerder in het kalenderjaar
ontvangen is (heen- en teruglease
binnen hetzelfde kalenderjaar wordt
eenmaal gekort)
Fosfaatrechten volgen de systematiek van
varkens- en pluimveerechten. Bij varkens
en pluimveerechten mag men geen rechten overdragen naar een concentratiegebied of tussen concentratiegebieden. Deze
regels gaan niet gelden voor het overdragen van fosfaatrechten.
Leasen van fosfaatrechten
Ook bij leasen van fosfaatrechten wordt er
10% afgeroomd. Hier is namelijk ook sprake van het overdragen van fosfaatrechten. Wanneer de heen- en de teruglease
binnen één kalenderjaar plaatsvindt, dan
wordt er één keer gekort.
Voor elke overdracht van fosfaatrechten
betaalt de melkveehouder € 100 leges.

Aﬂossing en afschrijving
Rabobank heeft aangegeven voor de financiering van fosfaatrechten een aflossingstermijn van 5 jaar te hanteren. Dat is
de gebruikelijke termijn voor investeringen in immateriële activa.
Er is nog niet bepaald of er ook afgeschreven kan worden op de investering in fosfaatrechten. Weliswaar is aangegeven dat
er een einddatum komt voor de fosfaatrechten en is er een vergelijk te trekken
met de pluimvee- en varkensrechten. Toch
is er nog geen besluit genomen over een
afschrijvingsmogelijkheid.
Overdracht
Vanaf het moment dat het stelsel in werking treedt is het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen. Rechten kunnen
verhandeld worden na toepassing van de
generieke korting en als de melkveehou-

Verlengd tot 15 december!
Kijk voor suggesties en algemene voorwaarden op www.nmv.nu
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Uitspoeling van nitraat uit drijfmest en
kunstmest nader bekeken
Herman de Boer van Wageningen University and Research heeft in november
in opdracht van Mesdag zuivelfonds het
rapport: ‘Nitrate leaching from liquid
cattle manure compared to synthetic
fertilizer applied to grassland or silage
maize in the Netherlands’, gepubliceerd. Dit is gebaseerd op uitgebreide
literatuurstudie en in dit rapport wordt
uitspoeling van nitraat uit verschillende
meststoffen vergeleken. Het onderzoek
is ingesteld omdat er momenteel vanuit
gegaan wordt dat drijfmest een grotere
druk geeft op het milieu dan kunstmest, met name door meer uitspoeling
van nitraat naar grondwater. De laatste
jaren steken er steeds meer geluiden
op dat er twijfels zijn of dit klopt. In dit
rapport is de meest gebruikte kunstmest KAS (Kalkammonsalpeter), die
bovengronds wordt toegediend, tegen
geïnjecteerde drijfmest afgewogen.
Korte versus langere termijn
Gebleken is dat er verschillen zijn voor
wat betreft gevaar voor uitspoeling op
de korte en op de lange termijn. Dit heeft
ook te maken met de samenstelling van
de meststof: Kunstmest (KAS) bestaat voor
50% uit ammoniumstikstof en voor 50%
uit nitraatstikstof. Drijfmest daarentegen
bestaat voor ongeveer 50% uit ammoniumstikstof en voor 50% uit organisch ge-

bonden stikstof. Het nitraat component is
het meest gevoelig voor directe uitspoeling. Zeker in periodes van zware regenval
treedt uitspoeling van nitraat versneld op,
helemaal wanneer de bodemstructuur niet
optimaal is. Organisch gebonden stikstof
moet in de bodem eerst worden omgezet
naar ammonium, waarna ammonium vervolgens wordt omgezet in nitraat. Door
dit proces wordt de ophoping van nitraat
gereduceerd omdat het gewas ondertussen ook doorgaat met de opname van
nutriënten. Bij organisch gebonden stikstof voltrekt de omzetting zich echter vrij
langzaam hierdoor wordt de kanttekening
geplaatst dat wanneer er omzetting naar
nitraat in de herfst of winter plaatsvindt,
als de opname van het gewas gestagneerd
is, dit zou kunnen leiden tot meer uitspoeling in de herfst/winter. De kanttekening
die hier echter ook geplaatst dient te worden is dat het proces van omzetting van
organisch gebonden stikstof onder koude
omstandigheden ook traag verloopt of
stagneert, wat de kans op uitspoeling juist
weer verminderd.
Weersomstandigheden
Vooral na droogte is de kans op meer uitspoeling van nitraat uit kunstmest groter:
De stikstofbehoefte van het gewas neemt
af tijdens droogte, terwijl de omzetting
van organisch gebonden stikstof naar am-

monium en vervolgens door nitrificatie
naar nitraat tijdens droogte ook stagneert.
Als het aanbod van nitraat op droge (zand)
gronden de intakebehoefte van het gewas
overstijgt verhoogt dat de kans op directe
uitspoeling. Zeker wanneer na droogte
een periode van (zware) regenval optreed.
Zware regenval op zich en verzadigde
gronden zijn sowieso factoren die de kans
op uitspoeling naar het grondwater vergroten.
Gewassen
Het rapport beschrijft bovendien dat op
goed gemanaged grasland wel 400 kg
stikstof uit drijfmest per ha per jaar toegediend kan worden, zonder een toename
op risico van uitspoeling. Hierbij wordt de
kanttekening geplaatst dat door de opbouw van organische stikstof er op langere termijn wel rekening gehouden moet
worden met meer mineralisatie vanuit de
bodem. Dit zou op de lange(re) termijn
de kans op uitspoeling weer kunnen verhogen, als de aanvullende KAS bemesting
niet corresponderend verlaagd wordt.
Omdat het groeiseizoen van gras lang
doorloopt is de kans op uitspoeling gering, dit in tegenstelling tot maisland, dat
een kort groeiseizoen kent waarbij er een
beperkte periode met verhoogde opname
is van stikstof. Wanneer de weersomstandigheden niet gunstig zijn en dit groeisei-

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
1-11 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
2-11 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
2-11 Nationaal Deltacongres 2017
4-11 Boenen bij de boeren in Terschuur
6-11 ABRES
7-11	Overleg Provincie Gelderland met Joost van Kuijk ivm
		natuurbeheerplan
-11 Inspraak provincie Gelderland ivm natuurbeheerplan
8-11	Kennissymposium BIJ12-Faunafonds i.s.m. provincie
		Fryslân
8-11 Overleg Team Agro
9-11 Stakeholderbijeenkomst CIE Grondgebondenheid
9-11 Derogatie overleg ministerie EZ Den Haag
9-11 Nevedi-congres ‘Europa: mag het een onsje meer zijn?
10-11 Begroting transitie N-Brabant
13-11 Bijeenkomst Commissie Dieren
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15-11 Overleg met Elbert Dijkgraaf (SGP) over ammoniak
16-11 Hoorzitting Maatlat Schoon Erf
16-11	Alg. overleg 6e actieprogramma met woordvoerders
		 Den Haag
16-11 Samen voor Natuur
17-11 De boer op…met groen gas en mestverwaarding
20-11 Bijeenkomst Commissie Mest
21-11	Presentatie aan studiegroep melkveehouderij
		Oost-Nederland
22-11 Bijeenkomst Klankbordgroep Rijn-Oost
23-11 Bijeenkomst Commissie C&O
28-11 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem
29-11 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem
30-11 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem
29-11 Algemene vergadering ZuivelNL

zoen derhalve niet goed aansluit op de
bemesting verhoogt dat de kans op uitspoeling.
Weidegang
Een andere conclusie die Herman de Boer
getrokken heeft in deze studie is dat er
winst te behalen valt met het goed managen van weidegang: Er wordt gesteld dat
juist door de gebrekkige verspreiding van
nutriënten onder een mestvlaai of urinepatch een grotere kans is op uitspoeling
op die plek, zeker bij urine, waar de plek
verhoudingsgewijs een overdosis aan nutriënten krijgt die veelal plaatselijk maar
gedeeltelijk kunnen worden opgenomen
door het gewas.
Tot slot
De eindconclusie is dat uitspoeling van
nitraat bij drijfmest over het algemeen
niet hoger, maar eerder lager is, dan bij
kunstmest. Dit is in tegenstelling tot wat
tot nu toe werd aangenomen.
Bovendien wordt er in het rapport de
vraag beantwoord of het risico op uitspoeling afneemt wanneer er in de
nieuwe derogatie minder drijfmest mag

worden aangewend op grasland, dan de
huidige norm. In het rapport wordt gesteld dat wanneer de reductie vervolgens
wordt vervangen door kunstmest, de nitraatuitspoeling juist toe zal nemen. Dus
mest doet het ’t best.
NMV is altijd voorstander geweest van
het vervangen van kunstmest door organische mest. Het rapport beschrijft
dat er aanvullend onderzoek gedaan zou
moeten worden hoe het vervangen van
kunstmest door organische mest zich op
andere gebieden van nutriënten en emissies verhoud. NMV is van mening dat de
overheid ruimte moet scheppen voor
dergelijke onderzoeken. Daarnaast hebben we in onze zienswijze op het 6e actieprogramma nitraat gewezen op dit rapport. Ten tijde van het ontwikkelen van het
actieprogramma waren de bevindingen
uit dit rapport namelijk nog niet bekend,
terwijl die wat ons betreft zeker meegewogen dienen te worden in de op te nemen
maatregelen in het acteprogramma. NMV
heeft verzocht dit alsnog te doen, nu daar
nog mogelijkheden voor zijn.

Post per
email
Wilt u snel op de hoogte
gehouden worden van
de persberichten die de
NMV uitbrengt? Of snel
informatie toegezonden
krijgen zoals bijvoorbeeld
recente informatie over
fosfaatrechten. Heeft u
afgelopen maanden niets
ontvangen van de NMV
per e-mail? Mail dan uw
juiste e-mailadres naar
info@nmv.nu zodat wij uw
e-mailadres kunnen registreren. Dan blijft u op de
hoogte van het allerlaatste
NMV-nieuws!

Oproep bestuurlijk actieve agrariërs
bij waterschappen
Water gaat de NMV aan het hart. Waterkwaliteit is één van de belangrijkste milieudoelen uit de meststoﬀenwet.
Daarom zoekt de commissie mest van de NMV contact met bestuurders uit waterschappen/hoogheemraadschappen
om kennis met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen. De NMV kan als onafhankelijke vakbond zonder beperkende
coalitiebelangen een punt maken. Wilt u ons netwerk versterken? Stuur dan een e-mail naar info@nmv.nu of bel ons
op (06) 21322313.
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EMB actie Brussel:
‘Tot op het bot uitgekleed’
Op 26 oktober heeft de European Milk
Board (EMB) een symbolische actie
gehouden voor het gebouw van de
Europese Commissie in Brussel. Doel
van de actie is de opname van het
Marktverantwoordelijkheidsprogramma (MVP) van de EMB in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
Enkele tientallen melkveehoud(st)ers uit
verschillende lidstaten van de EU waren
aanwezig om de actie kracht bij te zetten.
Zij hadden zich met de vlaggen van de
verschillende landen opgesteld rond een
broodmagere koe, waarvan je de ribben
letterlijk kon tellen. Om de koe heen waren
zakken met melkpoeder geplaatst die de
gigantische melkpoederberg symboliseerden welke op dit moment in de EU opgeslagen ligt en aan de straatstenen niet kwijt
te raken is. Een aantal melkveehoud(st)ers
liepen met borden om de koe heen en deden op commando hun jas uit, waarna zij
ook in skeletpak zichtbaar werden.
De koe en de melkveehoud(st)ers symboliseerden de gevolgen van de steeds weer
terugkerende crisissen in de melkveehouderij die zowel de koe als haar eigenaren
letterlijk en figuurlijk uitkleden.
Op dit moment mag de melkprijs dan op
een acceptabel niveau zijn, de vooruitzich-
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Melkprijs laatste jaren ver
onder kostendekkend
niveau

ten zijn zeer slecht. Zowel de boternotering als de kaasprijzen zijn de afgelopen
maanden hard onderuit gegaan. Tel daarbij op dat de prijs van de magere melkpoeder nog steeds onder interventie niveau
zit en het is duidelijk dat de melkprijs na
1 januari hard zal gaan dalen. De melkprijs
in Spanje en Frankrijk zit nog steeds maar
rond de 31 tot 33 cent en ook de melkprijs
in Letland en Litouwen is weer gezakt naar
ongeveer 32 cent. De crisis van 2015 en
2016 begon ook in deze landen, dus dit is
een slecht voorteken.
De zeer lage prijzen van de laatste jaren
hebben niet alleen tot de opgave van
vele melkveebedrijven in heel Europa geleid, maar ook tot destabilisering van de
overgebleven bedrijven. Een nieuwe crisis
moet absoluut vermeden worden.
Het afgelopen jaar ingestelde aanbod reductieplan van de EU heeft ontegenzeggelijk positief op de zuivelmarktontwikkeling en melkprijzen uitgewerkt.

Op 26 oktober heeft de EMB samen
met BAL (Büro für Agrarsoziologie
und Landwirtschaft) ook de resultaten gepresenteerd van de kostprijsstudie over 2016 in vijf belangrijke zuivellanden in de EU; namelijk
Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Denemarken. De werkelijke
kostprijs (inclusief vergoeding voor
arbeid) varieert van 39,77 cent in
Denemarken tot 42,66 cent in Nederland.

De EMB eist daarom dat in het komende
GLB een mechanisme (het MVP) verankerd
wordt waarmee indien noodzakelijk de
melkproductie tijdelijk begrensd en verminderd kan worden. Het recente verleden
heeft geleerd dat er anders niet of veel te
laat gereageerd wordt waardoor de crisis
onnodig lang duurt.

BAL heeft deze keer de resultaten
van de laatste 5 jaren van de verschillende landen op een rij gezet.
Hieruit blijkt dat ondanks de relatief
betere jaren 2013/2014 er een gemiddelde onderdekking is van 22%
in Duitsland, 21% in Frankrijk, 23%
in Nederland, 24% in België en 17%
in Denemarken.
Dit laat zien dat melkveehouders
zwaar onderbetaald worden en
amper vergoeding voor hun arbeid
krijgen. Het toont nogmaals aan
hoe belangrijk het is de markt te
stabiliseren en de melkprijs op kostendekkend niveau te krijgen.

De onderdekking in 2016 (kostprijs – melkprijs) varieert van 26%
in Frankrijk tot 35% in België. De
verschillen worden voor een groot
deel veroorzaakt door het verschil
in melkprijs in de verschillende landen. De Franse melkprijs was met
30,18 cent behoorlijk hoger dan in
de andere landen. België had met
26,70 cent de laagste melkprijs.

EMB ledenvergadering Hoznayo, Spanje
Op 22 en 23 november heeft in de Spanje
de ledenvergadering van de EMB plaats
gevonden. Ook NMV was hierbij vertegenwoordigd. Er was grote belangstelling van
de Spaanse pers en verschillende Spaanse
politici waren aanwezig om het belang
van de melkveehouderij voor het Spaanse
platteland en voor de regio Cantabria, waar
de vergadering gehouden werd, te benadrukken. De Spaanse melkprijs lig op dit
moment slechts rond de 31 cent, een stuk
lager dan in Nederland. Dit ondanks dat
Spanje niet zelfvoorzienend is voor melk.
Volgens de Spaanse OPL is de situatie
dramatisch en stoppen er twee bedrijven
per dag.
In de vergadering is de situatie in de verschillende landen besproken en er is gediscussieerd over de strategie van de EMB om
haar doelen te bereiken. Het belangrijkste
doel is en blijft een stabiele zuivelmarkt met
kostendekkende melkprijzen voor de melkveehouders.

reguliere circuit, maar op een alternatieve
wijze. Bijvoorbeeld door het in varkensvoer
te stoppen of simpelweg te verbranden en
er energie van op te wekken.
In het verleden heeft de EU vaak veel geld
verdiend aan opgeslagen melkpoeder, omdat die later tegen een veel hogere prijs
verkocht werd. Nu moet de EU haar verlies
nemen en de poederberg zo snel mogelijk
afbouwen. Temeer omdat de kwaliteit terugloopt en de opslag ervan ook veel belastinggeld kost; zo’n 10 miljoen euro per jaar.
De vergadering heeft de volgende besluiten genomen:
1. Er moet een wettelijk vastgesteld crisisinstrument voor aanbod reductie in het
GLB opgenomen worden. Dit is noodzakelijk om de zuivelmarkt op de lange
termijn in evenwicht te houden. Om een

crisis te voorkomen moet middels ‘vrijwillig minder leveren tegen vergoeding’
de productie teruggebracht kunnen
worden. Het Marktverantwoordelijkheid
Programma (MVP) moet hiervoor als regulier instrument verankerd worden.
2. De oude voorraad magere melkpoeder
moet zo snel mogelijk afgebouwd worden. Hier mag de reguliere markt niet
meer mee belast worden, dit moet naar
alternatieve bestemmingen.
3. Interventie moet mogelijk blijven, maar
slechts voor kleinere hoeveelheden. De
interventieprijs moet omhoog naar minimaal 30 cent om een reële bodem in de
markt te leggen.
4. Indien de overproductie te groot is voor
de interventie, moet het MVP in werking
treden en moet de melkproductie teruggebracht worden.

Het grootste probleem is op dit moment
de gigantische hoeveelheid van 360000 ton
opgeslagen magere melkpoeder, die aan
de straatstenen niet kwijt te raken is. Deze
voorraad drukt al jaren op de markt en
voorkomt dat de prijs voor magere melkpoeder kan stijgen. Vanaf maart gaat de
nieuwe interventie weer open. EMB vindt
dat de oude voorraden zo snel mogelijk
afgebouwd moeten worden. Niet in het

Onbenutte PAS-vergunning ouder dan
2 jaar kan worden ingetrokken
De PAS-vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming, die
vanaf 1 juli 2015 ingegaan is, bestaat
inmiddels meer dan twee jaar. De verleende PAS-vergunning kent een periode
van twee jaar om de ontwikkelingsruimte
van de vergunning te realiseren. Dus om
de aangevraagde dierenaantallen te kunnen houden. Wanneer binnen twee jaar
de dieraantallen niet worden gehouden
zoals overeengekomen in de vergunning,
dan bestaat de mogelijkheid dat de vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Deze afspraak is in de PAS opgenomen opdat er niet onnodig veel ontwikkelingsruimte wordt geclaimd zonder
dat die gebruikt wordt, waardoor andere
bedrijven geen ruimte tot ontwikkelen
kunnen krijgen.

Veel melkveebedrijven hebben na 1 juli
2015 een PAS-vergunning aangevraagd
om ontwikkelingsruimte te krijgen voor
het bedrijf. Maar door het fosfaatreductieplan hebben veel van deze melkveebedrijven de aangevraagde dieraantallen uit de
vergunning niet kunnen realiseren.
Dat zou betekenen, wanneer de provincie
gaat controleren en handhaven, dat bedrijven met een PAS-vergunning ouder
dan twee jaar risico lopen dat de vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Dit gaat op wanneer het bedrijf
niet de dierenaantallen heeft gerealiseerd
zoals in de vergunning is opgenomen.
Tijdens een overleg op het ministerie over
de PAS hebben we kenbaar gemaakt dat
de melkveehouderij, door de fosfaatmaat-

regelen, niet aan de periode van twee jaar
kan voldoen. NMV vindt dat daar rekening
mee gehouden moet worden. Ook vinden
we dat er duidelijk gecommuniceerd dient
te worden met de landbouwsector, maar
ook met de individuele bedrijven die het
betreft. Bedrijven die de vergunde ruimte
zelf niet meer willen gebruiken kunnen
die weer inleveren, zodat er voor andere
agrarische bedrijven ontwikkelingsruimte
ontstaat.
Voor melkveebedrijven die via een melding in het PAS-systeem ontwikkelingsruimte hebben gekregen, geldt deze controle en handhaving (nog) niet omdat het
een melding is en geen vergunning.
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De pacht wordt zuur betaald
In Nederland kennen we vaste reguliere
pacht, met door RVO vastgestelde pachtprijzen, en de liberale pachtcontracten, die
vroeger eenmalige pacht werd genoemd.
Bij de liberale pacht is er tot en met een
looptijd van zes jaar volledige prijsvrijheid
en na afloop geen automatisch recht op
een nieuw contract. Dat ligt soms anders
als de overheid grond verhuurt. Dan is het
mogelijk dat u recht op een nieuw tijdelijk
pachtcontract hebt aan de hand van het
vertrouwen op historische toezeggingen.
En nog belangrijker: aan de hand van het
gepubliceerde eigendommenbeleid. Het
dagelijks bestuur bij Waterschap Rivierenland wilde ondanks de toezeggingen die
aan melkveehouders in de regio waren
gedaan, het eigendommenbeleid (vastgesteld door het algemeen bestuur) niet uitvoeren. Sterker nog: de percelen werden
zonder dat de zittende pachters afstand
hadden gedaan, in strijd met het beleid,
in een pilot aangeboden aan de hoogste
bieder. Daarbij was, anders dan men doet
voorkomen, het milieu niet belangrijk.
Men kon van Nijmegen tot aan Dordrecht
inschrijven en de enige voorwaarde was
dat men ingezetene agrariër is.

niet correct mee om door percelen zonder
concrete bestemming aan te bieden en
geen antwoorden te geven op de vragen
die NMV hierover stelde. Herhaaldelijk
werd er geen duidelijkheid over de status
van de percelen gegeven. Hoewel in het
modelcontract geen bestemming en beperking genoemd werd, ontbrak de duiding van agrarisch gebruiksdoel eveneens.
Dit kan voor melkveehouders problemen
met de derogatie veroorzaken. Dat komt
omdat volgens de NVWA de gebruiksruimte lager kan en zijn en omdat gras die
aangemerkt is als natuur niet mee telt als
gras voor derogatie.
Prijsopdrijvend effect
Daarmee drijft het waterschap de pachtprijzen onder dubieuze omstandigheden
op. Veel agrariërs bieden in de verwachting dat ze percelen landbouwkundig mogen gebruiken. Een aanbieder, zoals een
waterschap, heeft op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
altijd een mededelingsplicht.

Het waterschap vertelde dat een andere
grote belangenbehartiger dit niet aan haar
leden bevestigt omdat zij blij zouden zijn
met de pilot die iedereen een kans geeft
op de pachtgronden. NMV ervaart echter
ook veel onbegrip bij collega melkveehouders als die, tegen de afspraken in, vroegtijdig moeten vertrekken om plaats te maken voor de hoogste bieder. Veelal houdt
het tevens in dat men melkvee dient af te
stoten in verband met de AmvB grondgebonden groei melkveehouderij (per 1
januari: Wet grondgebonden groei melkveehouderij).
Het openbaar inschrijven bij overheden
komt steeds vaker voor. Wees alert op wat
ze aanbieden en vraag door of ze u feitelijke landbouwgrond aanbieden. NMV pleit
voor eerlijke informatie over het gebruiksdoel van het aanbod. Daarnaast staan wij
voor een beter grondbeleid door overheden van vrijgekomen pachtgronden, waarbij de hoogste prijs niet het enige is dat
telt.

Waarschuwing
De afgelopen tijd hebben wij u regelmatig gewaarschuwd voor pachtcontracten,
met overheden en terrein beherende organisaties, waar beperkingen over beweiden en bemesten in staan. Dat geeft
lagere of geen recht op gebruiksruimte
voor dierlijke mest. Binnen de meststoffenwet wordt er onderscheid gemaakt
tussen landbouwgrond en natuurgrond.
Het waterschap ging daar wat ons betreft

Waarschuwing! Let goed op bij
benadering door energieleveranciers!
Onlangs werden wij door een lid erop
geattendeerd dat hij door de ´NEV´, de
Nationale Energie Vergelijker, was benaderd die allerlei persoonlijke gegevens,
onder andere over zijn energieverbruik,
konden oplepelen. Ook werd hem een
voorstel gedaan waarin hij volgens de
NEV veel kosten op de energierekening
kon besparen. NMV heeft uitsluitend
met ‘MAINEnergie’ een collectiviteitskorting afgesproken.
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Bij een verdiepingsslag in deze NEV-organisatie wordt op verschillende websites al
snel duidelijk dat het bedrijf er malafide
praktijken op na houdt. Middels agressieve marketingstrategie proberen zij klanten een overeenkomst op te leggen waar
men niet snel meer vanaf komt. Wij willen
daarom ook benadrukken dat u alert moet
zijn wanneer u telefonisch benaderd wordt
door dergelijke instanties. Zeg niets toe!
Wanneer u denkt dat de aanbieding interessant is, verzoek ze dan om de informa-

tie via mail of brief te sturen. Let wel op als
er een mail naar u wordt toe toegezonden
waarin u kunt klikken op een link of button. Mogelijk tekent u daarmee al akkoord
voor een overeenkomst, waar u alleen met
grote kosten weer vanaf kunt komen. Zoek
de zaken goed uit voordat u ergens mee in
zee gaat. Ook van belang is of u een huidig
contract heeft met een energieleverancier,
en wanneer deze afloopt. Als u contractbreuk pleegt kunnen hoge boetes in rekening gebracht worden.

Vacature Faunabeheer Eenheid Fryslân
Denkt en beslist u graag mee over het
beteugelen van faunaschade? Solliciteer dan op de vacature in het bestuur
van de stichting Faunabeheer Eenheid
Fryslân (FBE). NMV is samen met LTO
Noord en de Agrarische Jongeren Friesland op zoek naar goede kandidaten voor
de zetel die de georganiseerde agrarische
sector in de FBE heeft.
De FBE staat in Friesland aan de lat om bij
te dragen aan het provinciale faunabeheerplan en in het verlengde daarvan voor de
adequate uitvoering van provinciaal faunabeleid. Vanuit landbouwkundig perspectief

een erg belangrijk platform dat een centrale rol speelt in het beheer van diersoorten
en de bestrijding van faunaschade.
Wij roepen alle geïnteresseerden, die zich
verbonden voelen met het belang van de
landbouw in relatie tot fauna, op om zich
kandidaat stellen voor deze functie.
Aanmelden
Heeft u belangstelling en voldoet u aan de
in de profielschets genoemde voorwaarden? Meld u dan aan voor 15 december
2017. Dit doet u door een ingevuld sollicitatieformulier naar een adres van LTO
te mailen of te sturen: nvonk@ltonoord.

NMV op Twitter
Van de voorzitter...

Wie pleit
om koe

Jaren geleden ontmoette ik een jonkheer, tevens oud rechter, die de respectabele leeftijd van 92 jaar had bereikt. Deze
man was nog erg kras voor zijn leeftijd.
Hij vroeg mij om advies over een geschil
inzake een schadecompensatie die hij
had ontvangen van het waterschap voor
het verbreden van een tochtsloot. Daarbij bleek de grond zodanig verontreinigd
dat het nog net niet afgevoerd hoefde
te worden.
Het schadebedrag was gebaseerd op
de grond die hij was kwijtgeraakt en de
verwerkingskosten van de specie. Het
bedrag was op zijn zachts gezegd discutabel te noemen maar volgens de
ambtenaar van het waterschap volgens
de keur berekend. Volgens deze zelfde
keur moest ook de
verontreinigde specie, op een strook van
50 meter, uit de kant worden verwerkt.
Alles overziend bleek de beste man uiteindelijk meer geld kwijt te zijn aan de
loonwerker, dan wat hij aan compensatie
kreeg. Ik gaf hem dan ook het advies om
er een zaak van te maken, vooral ook gezien zijn achtergrond. De reactie van de
jonkheer was veelzeggend: ‘gezien mijn
leeftijd is elke opwinding ten nadele van
mijn gezondheid. Ook heb ik in de loop

nl of LTO Noord, t.a.v. N. Vonk, Postbus
186, 9200 AD Drachten. Hierna zullen wij
als organisaties tezamen de sollicitanten
beoordelen en de geschikte kandidaten
uitnodigen voor een gesprek.
Benoemingsprocedure
Een vertrouwenscommissie selecteert uit
alle aanmeldingen een aantal kandidaten
en komt tot een enkelvoudige voordracht
welke aansluitend door het Bestuur van de
FBE zal worden bekrachtigd.
Wilt u meer informatie over de inhoud van
de bestuursfunctie? Kijk dan op onze website: www.nmv.nu

Volg ons op Twitter @NMVnieuws

der jaren geleerd; wie pleit om een koe,
die legt er een koe op toe’.
Ik dacht hier aan terug toen ik het arrest
las van de hoger beroepszaak inzake het
fosfaatreductieplan en recentelijk de
uitspraak tussen de staat en de nertsenhouders voor het
Europese Hof. Beide zaken hebben te
maken met het inperken van je recht om
dieren te houden.
Hoewel de sectoren verschillend zijn is er
wel een soort parallel te ontdekken: De
nertsenhouders hebben vele miljoenen
geïnvesteerd in milieu en welzijnseisen.
Om deze terug te verdienen is er uitgebreid in productiecapaciteit. Tot zover
een duidelijke vergelijking met de melkveesector. De nertsenhouders hebben er
vervolgens nog een ethische discussie
overheen gekregen. Deze hebben ze niet
kunnen winnen met als gevolg dat ze in
2024 geen nertsen meer mogen houden.
De melkveesector was begrensd door
een quotumstelsel wat binnen de hele
EU gold. NMV heeft steeds gepleit voor
behoud van een flexibel quotumstelsel,
wat door onze collega-bond werd
weggehoond; alsof wij een hek om Nederland wilden zetten, terwijl we tegelijkertijd veel exporteren. Het gevolg was
een ongekend lange, maar ook diepe
prijsval. Met na een aantal maanden een
overschrijding van het fosfaatplafond. En
dat in een sector die ondertussen een
bepaalde richting op gestimuleerd is met

overmatig investeren in grond en stallen,
waardoor we de hoogste kostprijs van
Europa hebben. Op de koop toe dreigde de derogatie te worden ingetrokken
door Brussel, wegens het overschrijden
van dat fosfaatplafond.
Nadat bleek dat de melkveesector geen
middelen had om binnen het fosfaatplafond te komen,
stelde de overheid het fosfaatreductieplan in werking, zodat de derogatie in
zicht bleef. Ook wordt er bij het verkrijgen van derogatie een fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. In mijn ogen is dat
nog eens een hek om Nederland. Onze
kostprijs wordt nog hoger en bij overtreding dreigt een zwaardere boete dan
ooit het geval was bij de superheﬃng. Ik
vrees dat hier nog vele rechtszaken uit
voort zullen komen waar zowel overheid
als boer niks aan zullen hebben. Ik breng
daarom nogmaals de wijze woorden in stelling
die de Jonkheer sprak:
‘Wie pleit om een koe
die legt er één op
toe’.

Voorzitter
Harm
Wiegersma
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NMVinformatie
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.

■ Groningen:
Steef Pronk, De Wilp
tel. 0594-642922
■ Drenthe:
Johan Inberg, Koekange
tel. 0522-451125
■ Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest
tel. 0511-421083
■ Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde
tel. 036-5228630
■ Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
tel. 06-10634335
■ Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak
tel. 0575-441504
■ Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden
tel. 0344-662334
■ Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Vacant
■ Noord-Holland Noord:
Sjaak Ruyter, Schagen
tel. 0224-297156
■ Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp
tel. 0294-253447
■ De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven
tel. 06-10648997
■ Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
■ Noord-Brabant:
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
■ Maaskant en Limburg:
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contactpersonen of bij het NMV-secretariaat. Of ga naar de website en meld
u aan via het aanmeldformulier.
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Agenda

Contactpersonen in de regio

18 dec
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Medio januari
Commissiebijeenkomsten

MAINEnergie heeft inmiddels veel
NMV-ers als vaste klant. De kracht
van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen
van de klant. Als u klant wordt bij
MAINEnergie profiteert u van onze
scherpe 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 levering van stroom
en gas.
Wilt u net als vele andere collegabedrijven 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.

