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Ook in 2017 heeft NMV zijn uiterste 
best gedaan om uw belangen te be-
hartigen. Het was een jaar waarin we 
veel bezig geweest zijn met het fos-
faatdossier. Natuurlijk speelde er nog 
veel meer op de achtergrond.

Zo hebben we ons landelijk en regionaal
ingezet voor het faunadossier, verschil-
lende misstanden inzake pachtcon-
structies rechtgezet en spreken we ons 
duidelijk uit over inmenging van zuivel-
fabrieken in onderwerpen die buiten het 
verwaarden van melk vallen. Hieronder 
vindt u een uiteenzetting van verschil-
lende zaken waar NMV zich voor haar 
leden hard heeft gemaakt:

Belangenbehartiging op verschillende 
niveaus
NMV heeft zowel binnen Nederland 

Het jaar 2017 in vogelvlucht

Stemmen over fosfaatreductieplan (Melk)poedersneeuw actie met EMB Actie tegen versnelde verduurzaming veehouderij
in Noord-Brabant

als in Europa bijgedragen aan correcte 
beeldvorming in diverse landbouwdos-
siers. Er hebben gesprekken met de land-
bouwwoordvoerders en met leden van 
het Europese parlement plaatsgevonden.

NMV heeft het onderzoek van Hane-
kamp, Crock en Briggs mede gefi nan-
cierd, met het gevolg dat de landelijke 
beleidsmakers de discussie inzake het 
ammoniakdossier opnieuw geopend 
hebben. Ook neemt NMV deel aan de 
landbouwcoalitie tegen vrije handelsver-
dragen zoals TTIP en CETA.

Fosfaatrechten
Het lijkt erop dat we dit dossier in het 
nieuwe jaar (voorlopig) af gaan sluiten. 
NMV heeft altijd uitgesproken tegen 
fosfaatrechten te zijn, dit is door leden 
bepaald door middel van stemming op 

een ALV. Wij hebben grote twijfels of 
fosfaatrechten het juiste middel is om 
de beoogde doelstelling te behalen, bo-
vendien werkt het kostprijsverhogend. 
Onze melkveehouders hebben straks de 
hoogste kostprijs van heel Europa terwijl 
wij juist naar level playing fi eld willen.
Wat betreft de fosfaatreductieregeling: 
NMV heeft zich verzet tegen het uitvoe-
ren van het fosfaatreductieplan via de 
zuivel. Dit heeft geleid tot het uitvoeren 
van het reductieplan middels een minis-
teriële regeling.

Bovenwettelijke maatregelen
NMV zet zich herhaaldelijk in tegen het 
opleggen van bovenwettelijke maatre-
gelen door de zuivelbedrijven. Eerder 
dit jaar hebben we Henk Gommer bijge-
staan, die als NMV-lid de kringloopwijzer 
niet in wilde vullen. Later was er de dis-
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cussie rondom de grupstal, die door een 
advies vanuit ‘Duurzame Zuivelketen’ bij 
Friesland Campina op de uitfaseerlijst te-
recht kwam. 
We blijven ons hiertegen inzetten. NMV 
is nadrukkelijk van mening dat boven-
wettelijke maatregelen op zijn minst 
compensatie behoeven. Derhalve heb-
ben wij verzocht om twee plaatsen in de 
stuurgroep ‘Duurzame Zuivelketen’ zo-
dat deze in de toekomst een represen-
tatievere afspiegeling is van onze sector.

Renteswaps
NMV heeft zich het afgelopen jaar inge-
zet voor het herstelkader rentederivaten. 
Rentederivaten zijn een complex financi-
eel product waarbij men door afsluiten 
van renteswaps zich had moeten kunnen 
beschermen tegen rentestijging. Toen 
de rente, door de recessie, fors daalde, 
bleken er juist veel financiële risico’s aan 
te kleven met forse schuldentoename 
voor de bedrijven die een swap hadden 
afgesloten. Dit betrof onder andere vele 
melkveehouders die door de banken niet 
waren ingelicht over de risico’s. NMV 
heeft de belangen van deze boeren be-
hartigd in dit dossier en uiteindelijk heeft 
dit bijgedragen tot compensatie voor de 
gedupeerden.

Fauna 
In het ganzenakkoord heeft NMV dui-
delijk gemaakt dat vertegenwoordiging 
van grondgebruikers, in het bijzonder 
melkveehouders, in het schadebestrij-
dingsdossier beter tot zijn recht dient te 
komen. De totstandkoming van beleids-
keuzes leek in nevelen gehuld waarbij 
inspraak consequent genegeerd bleef. 
Uiteindelijk heeft NMV door druk te zet-
ten bereikt dat zij in Friesland directe 
gesprekspartner is op Provinciaal niveau 
waar het deze belangen betreft, en is er 
overeengekomen dat NMV in een com-
missie is opgenomen die de kandidaat 
gaan beoordelen die op een vrijgeko-
men zetel in de Fauna Beheer Eenheid 
plaats mag nemen. Zo kan NMV zich er-
van verzekeren dat haar achterban cor-
rect vertegenwoordigd wordt en proce-
dures transparant verlopen.

Zuivelprijs
Als lid van de European Milk Board (EMB) 
heeft NMV deelgenomen aan verschil-
lende (internationale) acties. We hebben 
onder andere gepleit voor kostendek-
kende zuivelprijzen en de verankering 
van het Markt Verantwoordelijkheidspro-
gramma in het Europese Landbouwbe-
leid, zodat een nieuwe zuivelcrisis voor-

komen kan worden. Ook maken we ons 
in samenwerking met EMB hard voor het 
op verantwoorde en alternatieve wijze 
afbouwen van de grote hoeveelheid op-
geslagen magere melkpoeder, om lage 
zuivelprijzen te voorkomen.

Provinciale onderwerpen
Vanuit NMV worden ook vele provinciale 
onderwerpen aangepakt, zoals het fau-
nabeleid in Friesland, versnelde transitie 
naar duurzame veehouderij in Noord-
Brabant en handhaving van onbenutte 
PAS-vergunningen in Gelderland. Tevens 
bezetten meerdere NMV-leden een zetel 
in de Waterschapsbesturen.

Buiten bovengenoemde onderwerpen 
zijn er nog veel zaken op te noemen. 
Zo is NMV overlegpartner voor de PAS, 
neemt deel in de NH3 coalitie, heeft in 
het kader van diergezondheid een stem 
in verschillende overleggroepen zoals 
IBR/BVD bestrijding en preventiemaatre-
gelen diergezondheid (AHR) en worden 
zaken rondom pacht(contracten) nauw-
lettend in de gaten gehouden. 

Uiteraard hoort u direct via onze le-
denberichten wanneer er belangrijke 
ontwikkelingen zijn.

Inbreng in toekomstig GLB beleid.
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Wat is de waarde van uw melkvee bij 
een eventuele ruiming door veeziek-
tes? Wij merken dat de melkveehou-
derij totaal niet inzichtelijk heeft welke 
gevolgen dit kan hebben voor hun be-
drijf. Natuurlijk is het niet te hopen dat 
wij ooit in die situatie terecht komen, 
maar ondenkbaar is het zeker niet.

Ten eerste hebben wij te maken met 
waardetabellen die elk jaar aangepast 
worden in goed overleg met onder an-
dere Wageningen Economic Research, 
RVO, de handel, LTO en NMV. Deze 
waardetabellen gaan over bedrijven met 
Holstein ras, en producties van 6500 liter 
tot en met 12000 liter. Bedrijven die hier 
boven komen worden apart getaxeerd, 
(evenals topfokkers). Biologische ras-
sen en andere rassen worden apart ge-
taxeerd door een deskundige.
Op het moment van uitbraak wordt een 
standaardbedrag vastgesteld. Dit blijft 
ook de standaard bij de totale duur van de 
veeziekte. Deze waarde wordt gebaseerd 
op de prijzen van minimaal 2 en maximaal 
4 weken voor de uitbraak/verdenking.

Basiswaarde jongvee
In de waardering van jongvee kan reke-
ning gehouden worden met bloedvoe-
ring ( RB/ZB ), in de waardetabel is een 
gemiddelde prijs opgenomen. Op basis 
van expertiseoverleg is een kwaliteitstoe-
slag toegekend van €140 per vaarskalf en 
€235 per dragende vaars. Ook worden an-
dere uitgangspunten voor kostenbereking 
jongvee meegenomen. (tabel 1)

Basiswaarde melkvee
Naast de berekende basiswaarde voor 
jongvee en melkvee kan een toeslag wor-
den toegekend voor bijzondere situaties
Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld celge-
tal per koe. Dit is dan ook weer afhankelijk 
van het tankmelkcelgetal. De korting is dus 
niet afhankelijk van BO of melkcontrole op 
individuele dieren.
Naast productie (tabel 2), kan een koe ook 
gewaardeerd worden voor uiterlijke ken-
merken door middel van bedrijfsinspectie. 
Onder de 83 punten is er sprake van func-
tioneel gebruiksvee, boven de 83 punten 
komt er €45 ex btw per punt bij. Boven 
de 87 punten wordt het dier apart door 

taxateur bekeken. Ook kan de taxateur af-
wijkende dieren ten opzichte van het keu-
ringsrapport apart taxeren.

Gezondheidsstatus voor jongvee en melk-
vee geeft bij het vrij zijn van bepaalde 
dierziekten een meerwaarde. (tabel 3 op 
pagina 4). Wel geldt dat voor sommige 
ziekten een certificaat aanwezig moet zijn, 
uitzondering is mogelijk als het bedrijf een 
“observatiestatus” heeft vanwege het be-
zoek van een keuring (zie tabel 2). Er gel-
den hiervoor wel regels, het bedrijf moet 
voor deze observatiestatus vrij van desbe-
treffende ziekte geweest zijn. 

Met NVI (Index van fokwaarden) wordt 
geen rekening gehouden in de waardeta-
bel, maar kan worden overgelaten aan de 
deskundige taxateur.

Werkelijke schade geruimd bedrijf
Bovenstaande gaat dus alleen over de 
schade met betrekking tot geruimd vee, 
een nog veel grotere schadepost is de 
volgschade van het bedrijf. In het jaar van 
de MKZ was er gelukkig voor de getroffen 

Waarde melkvee bij ruimen veeziekte

Tabel 1       Uitgangspunten kostenberekening jongvee. prijzen exclusief BTW
Voerprijzen Prijs b) Eenheid Bron a)
kunstmelk 1.92 € / kg WER. agrarische prijzen september 2017
standaardbrok 20.95 € / 100 kg WER. agrarische prijzen september 2017
startbrok 23.95 € / 100 kg WER. agrarische prijzen september 2017
graskuil bij aankoop 0.20 € / kg ds KWIN Veehouderij 2017 – 2018
graskuil (aankoop op stam) 0.19 € / kg ds KWIN Veehouderij 2017 – 2018
a) in geval van uitbraak van een besmettelijke dierziekte worden de marktprijzen geactualiseerd.
B) prijzen zijn exclusief BTW

Tabel 2        Basiswaarde (exclusief BTW en gezondheidstoeslagen/kortingen) grafiek melkvee naar productieniveau
 en aantal lactaties (september 2017)Figuur 3.1 Basiswaarde (exclusief BTW en gezondheidstoeslagen/kortingen) grafiek melkvee naar 

productieniveau en aantal lactaties (september 2017) 
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veehouders de mogelijkheid om een stuk-
je van de volgschade te beperken door 
middel van het verleasen van het quotum. 
Op dit moment, zonder quotum vervalt 
deze mogelijkheid en worden de veehou-
ders aan hun lot overgelaten.
De hoogte van de kosten zijn voor elk be-
drijf natuurlijk verschillend, maar in grote 
lijnen zijn de schades hetzelfde.
1. Tijdens de MKZ-crisis is het eerste bedrijf 

al in februari geruimd en kon pas weer 
op 25 juni melk gaan leveren. Tijdens 
deze 4 maanden gaan rente en/of afl os-
sing over het algemeen gewoon door. 
Ook de dagelijkse onkosten gaan door.

2. Naast deze kosten is het zeer aanneme-

lijk dat de waarde van het vee dat u wilt 
terugkopen, ondertussen fl ink gestegen 
is. Deze waarde zult u zelf op moeten 
brengen. €100 per aangekocht dier is 
geen uitzondering!

3. Het aangekochte vee heeft tijd nodig 
om te wennen en op productie te ko-
men en te blijven. Ook zal in het eerste 
jaar het uitvalspercentage hoger liggen 
dan u gewend bent.

Om inzicht in eventuele schade bij cala-
miteiten te krijgen is het zeer belangrijk 
om contact op te nemen met uw verze-
keringsmaatschappij. Laat dit niet aan 
uw aandacht ontsnappen.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat 
een veehouder wordt geconfronteerd met 
een bestuurlijke boete in verband met het 
overschrijden van de gebruiksnorm dierlijke 
mest en/of de stikstofgebruiksnorm en/of 
de fosfaatgebruiksnorm. Omdat de boetes 
worden berekend aan de hand van de kilo-
grammen overschrijding, kan dit behoorlijk 
in de papieren gaan lopen. In bezwaar- en 
beroepsprocedures spitst de discussie zich 
vaak toe op de vraag of bepaalde door de 
veehouder opgegeven percelen al dan niet 
moeten worden meegeteld. In dit artikel 
zet ik enkele aandachtspunten op een rij.

De ‘basis’ is artikel 1 lid 1 sub h Meststof-
fenwet, waarin het begrip ‘landbouwgrond’ 
wordt gedefi nieerd als ‘grond waarop 
daadwerkelijk enige vorm van landbouw 
wordt uitgeoefend. Op grond van deze be-
paling zijn percelen industriegrond, recre-
atieterreinen, bermen en dergelijke door 
bestuursrechters niet als landbouwgrond 
aangemerkt, ook al beschikte de veehouder 
over een grondgebruikersverklaring of een 
pachtcontract en ook al werden er balen 
grasgewas geoogst. Het is lastig om precies 

aan te geven wanneer het net wel of net 
geen landbouwgrond is, rechters verschui-
len zich vaak achter de dooddoener dat dit 
afhankelijk is van de omstandigheden van 
het geval. Wordt op bijvoorbeeld een per-
ceel industrieterrein gras ingezaaid, bemest 
en vee geweid, dan zou ik menen dat het 
wel landbouwgrond is, ook al is de planolo-
gische bestemming industrie.

Een tweede belangrijke defi nitie is ‘ tot het 
bedrijf behorende oppervlakte landbouw-
grond’ (artikel 1 sub m Meststoff enwet). 
Dit is de ‘in Nederland gelegen oppervlakte 
landbouwgrond, die in het kader van een 
normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in 
gebruik is’. Het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven legt deze defi nitie in vaste 
jurisprudentie zo uit dat daarvoor bepalend 
is of de betrokken landbouwer de feitelijke 
beschikkingsmacht over de grond heeft en 
dat hij in staat is om teeltplan en bemes-
tingsplan op elkaar af te stemmen en deze 
te realiseren. 

Verder moet er sprake zijn van een gel-
dige gebruikstitel, dat kan o.a. zijn een 

pachtcontract of een grondgebruikersver-
klaring. Ik hoor regelmatig de redenering 
‘als ik maar een pachtcontract of grondge-
bruikersverklaring heb, dan telt de grond 
mee’. Deze redenering klopt niet! Ingeval 
van controle door de NVWA wordt altijd 
naar de feitelijke situatie gekeken. Daarbij 
wordt ook beoordeeld of degene die de 
grond heeft opgegeven wel de enige ge-
bruiker van het perceel is geweest (exclu-
sief gebruiksrecht). Zo heeft de rechtbank 
Gelderland in een recente uitspraak beslist 
dat grond die door een veehouder met een 
grondgebruikersverklaring was opgegeven, 
welke grond tevens door de eigenaar werd 
gebruikt voor het weiden van paarden en 
zoogkoeien, niet meetelde. 

De les die we uit deze uitspraak kunnen le-
ren is: zorg ervoor dat u de enige gebrui-
ker bent en zorg ervoor dat de grond op 
dezelfde wijze als uw andere landbouw-
grond wordt gebruikt, onder andere wat de 
bemesting betreft. Ik realiseer me dat u er 
belang bij hebt om een zo groot mogelijke 
oppervlakte op te geven. Maar doe het, 
voor uw eigen belang, wel goed. 

De Meststoffenwet, welke grond telt mee?
In navolging op het stuk in de Koebont van december ‘de pacht wordt zuur betaald’ hieronder een uiteenzetting van 
Piet Stenehouwer (Bout Advocaten), over het juridische aspect inzake dit onderwerp:

Tabel 3  Waardering (toeslag/korting) voor vrij zijn van dierziekten (in € per dier. exclusief BTW)
Dierziekte  Waardering (euro)
IBR  + 55
Salmonella  + 25 
BVD  + 55
Paratuberculose status 10  + 95
Paratuberculose status A  + 45
Paratuberculose status B  0
Paratuberculose status C  - 150

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl



5

De inzendingstermijn voor de foto-
wedstrijd is inmiddels verstreken. 
De fotowedstrijd had als onderwerp: 
‘Koeien op hun best’!

De winnende foto wordt afgedrukt op 
een linnen doek en aan de eigenaar 

gegeven. Nu hebben we meerdere ge-
weldige foto’s mogen ontvangen, waar 
we heel blij mee zijn. De keuze voor de 
winnende foto, waarbij de koeien écht 
op hun best zijn, laten we echter aan u. 
Hieronder de drie mooiste foto’s die wij 
uit de inzendingen geselecteerd hebben. 

Via onze website kunt u nu stemmen op 
de foto die volgens u moet winnen. Ga 
snel naar www.nmv.nu en stem op de 
mooiste foto! In de volgende Koebont 
zal de winnende foto bekend gemaakt 
worden.

Fotowedstrijd  Stem op de mooiste foto!

BTW boekhouding
Let op! Per 1 januari 2018 is de 
landbouwregeling afgeschaft. 
Dit betekent dat u vanaf de eer-
ste maand verantwoordelijk bent 
voor het voeren van een BTW-
boekhouding. Eens in de drie 
maanden bent u verplicht aangif-
te te doen bij de belastingdienst.

BTW die u zelf gefactureerd heeft 
aan een ander moet u afdragen, 
maar BTW die over aankopen aan 
u berekend is mag u juist weer af-
trekken. Het verschil tussen beide 
bedragen bepaald of u moet af-
dragen of juist ontvangen in een 
tijdvak.

Start tijdig met het opzetten van 
een overzichtelijke boekhouding 
om later problemen te voorko-
men. Uw boekhoud- of admini-
stratiekantoor kan u hier uiter-
aard bij helpen.

Adinda Lodders@AdindaLodders 
Motie VVD over het uitfaseren 
van koudmerken is aangenomen 
#stemmingen

Wichard Kievit@KievitW 12 dec.
Dit jaar de meeste percelen weer 
laten onderzoeken i.h.k.v. deroga-
tie. Geschrokken van de effecten 
van mestafvoer o.b.v. Stikstof. 
Onze bodem betaalt de prijs van 
een onevenwichtig mestbeleid! 

Mieke Smits@philomenasmits 
Wat je niet leest in. @Trouwgroen  
#framing .@_NVWA Boeren die 
MINI aan landje pik doen lopen 
MAXI kans op tienduizenden euro 
s boete, is overtreding meststof-
fenwet en derogatie.

NMV op Twitter



NMV heeft op 31 oktober en 1 & 2 
november in Hardenberg en op 28, 
29 & 30 november in Gorinchem op 
de Rundvee & Mechanisatie vakdagen 
gestaan. Dit jaar was ons thema:
‘NMV tapt uit een ander vaatje’. 

De stand was geheel in stijl aangekleed 
en geïnteresseerden konden zich aan één 
van onze statafels, gemaakt van wijnva-
ten, laten informeren over de laatste 
stand van zaken in de melkveehouderij. 
De afwijzing van het hoger beroep in de 
fosfaatreductieregeling was, zoals u be-
grijpt, onderwerp van gesprek.

Waarom tapt NMV uit een ander vaatje? 
Zelf verwoordden we het zo: Er zijn belan-
genbehartigers die doen het ván de boe-
ren, NMV doet het echt vóór de boeren. 
Bovendien hebben leden van NMV direct 
inspraak op de uit te dragen standpun-
ten, en consulteren wij de leden wanneer 
er een belangrijke beslissing gemaakt 
moet worden, zoals bij de fosfaatrechten. 
Hierin verschilt NMV wezenlijk met veel 
andere belangenorganisaties. We kijken 

terug op succesvolle beursdagen waarop 
wij veel leden hebben gesproken en veel 

nieuwe leden mochten verwelkomen.
Tot volgend jaar!

Rudmer Heerema, Kamerlid voor de 
VVD, heeft een motie ingediend om 
het koudmerken uit te faseren. Deze 
motie is op 12 december aangenomen.

Als de motie ook werkelijk wordt uitge-
voerd betekent het dat het koudmerken 
niet verboden wordt per 1 januari 2018, 
maar dat de veehouders die hier gebruik 
van maken dit kunnen blijven doen. Vee-
houders mogen echter niet meer begin-

nen met het koudmerken van dieren. 
Voor de veehouders die nu koudmerken 
is dit dus goed nieuws, zij hoeven voor-
alsnog niets te veranderen. NMV heeft 
zich hard gemaakt voor het behoud van 
koudmerken, lange tijd leek het erop dat 
er toch sprake zou zijn van een verbod 
per 2018. NMV is dan ook blij met deze 
tussenoplossing, mits deze goed wordt 
uitgewerkt. 
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1-12 Duurzame Zuivelketen Adviesraad
8-12 Overleg Vee & Logistiek notatie runderen ivm btw- 

regeling
11-12 Bijeenkomst Duurzaam bodemgebruik in het 

landelijk gebied
12-12 Bijeenkomst gasberaad Groningen
13-12 Algemene Ledenvergadering KTC Zegveld
14-12 PAS-Reservemaatregelen, Brede 

Sectorenbijeenkomst
14-12 Team agro 
15-12 Vergadering ZuivelNL themagroep DKR

15-12 Vergadering ZuivelNL themagroep Onderzoek en 
Innovatie

15-12 Media interview informatieverstrekking 
landbouwbeleid feiten of aannames

15-12 Veemarkt vergadering Purmerend
16-12 PAS-reservemaatregelen Brede Sectorenbijeenkomst
19-12 Vervolggesprek met de Commissie 

Grondgebondenheid
19-12 Operationeel handhavingsoverleg rundvee
19-12 Obligatiehouders vergadering
20-12 Convenant Weidegang

Waar is NMV geweest afgelopen maand?

NMV op pad

Terugblik op de beurzen

Koudmerken
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Nieuwjaarswensen van 
NMV

Beleidskeuzes worden vaak gemaakt nadat 
er vooraf wetenschappelijk onderzoek is 
verricht waar soms in de onderzoeksvraag 
al wordt voorgesorteerd op de uitslag. 
Ook ongefundeerd onderzoek wordt hier-
voor nog steeds gebruikt. Het slepende 
ammoniakdossier is hier een goed voor-
beeld van. Dit heeft geleid tot verkeerde 
beslissingen wat er voor gezorgd heeft dat 
het beleid verzand is in deeloplossingen. 
Deze lossen het probleem vaak niet op, 
maar verplaatsen het, met als gevolg dat 
zich hieruit weer nieuwe problemen aan-
dienen. Te denken valt aan een onveilige 
werksituatie, een slecht stalklimaat en ver-
lies aan biodiversiteit met alle gevolgen 
van dien. De boer wordt vervolgens ge-
dwongen opnieuw investeringen te doen 
tegen deze neveneff ecten, waardoor het 
probleem wederom verplaatst wordt of er 
op een ander vlak weer nieuwe problemen 
opduiken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat 
onze kostprijs de hoogste van Europa is 
geworden. Ondertussen dendert de be-
leidstrein maar door en wordt de stal met 
de laagste uitstoot in de ban gedaan en 
moet er geïnvesteerd worden in minder 

uitstoot van broeikasgassen.

Willen we onszelf niet uit de markt prijzen 
dan moeten we heroriënteren en een sa-
menhangend beleid ontwikkelen. Beleid 
wat de problemen oplost en niet ver-
plaatst. Beleid wat er bovendien voor zorgt 
dat onze kostprijs op termijn gaat dalen. 
Dit alles zal er uiteindelijk toe leiden dat de 
maatschappelijke waardering voor onze 
sector weer toeneemt. Het nieuwe kabi-
net heeft het polderoverleg in de hoogste 
versnelling gezet en hopelijk weet men 
werk met werk te maken. Laat men zich 
niet leiden door gestuurde onderzoeken 
met nepconclusies die de wetenschap-
pelijke toets niet kunnen weerstaan. Als 
NMV nemen we graag onze verantwoor-
delijkheid hierin: Zo organiseren we 23 
maart een symposium over verschillende 
vraagstukken waarin de melkveehouderij 
een rol heeft. Hopelijk weten we daar de 
gemeenschappelijke deler te vinden om 
ons te behoeden voor het van de regen in 
de drup te raken. 

Ook maak ik me zorgen over de fosfaat-
rechtenstorm die zich aan het ontwikkelen 
is. We zijn dan ook blij dat de landbouw-
woordvoerder van de VVD in de Tweede 
kamer, mevr. Lodders, haar zorgen heeft 
geuit in de beperkingen van de vrije markt 
voor de handel in fosfaatrechten. Zeker in 

het licht gezien van de prijzen die nu in de 
wandelgangen te horen zijn. Het lijkt erop 
dat de fosfaatrechten de Bitcoin wordt van 
de Nederlandse melkveehouderij. Wan-
neer dat niet in goede banen geleid wordt 
gaat het fosfaathek om Nederland ervoor 
zorgen dat we onze bedrijfsopvolgers de 
mogelijkheid voor verduurzaming ontne-
men. Dit kan er toe leiden dat de fosfaat-
bubbel de melkveehouderij uiteindelijk in 
een diepe crisis stort. Daarom heeft NMV 
in een open brief aan de voorzitter van de 
‘Duurzame Zuivelketen’ dan ook gevraagd 
om twee zetels in die stuurgroep. En de 
aanbeveling gedaan zich ook door an-
dere organisaties aan te laten vullen. Dan 
worden adviezen die zij verstrekt breed 
gedragen en gewaakt voordat 
zij het tegenovergestelde 
doel bereikt. Diversiteit in 
bedrijfsvoeringen is een 
groot goed en uitsluiting 
van groepen boeren is 
onacceptabel.

Voorzitter 
Harm
Wiegersma
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NMV wil haar leden de beste wensen 
meegeven voor dit nieuwe jaar. Na een 
uiterst onzekere tijd voor de melkveehou-
derij komen er ook het komende jaar nog 
veel uitdagingen op ons pad. Zowel het 
landelijke als het dagelijkse bestuur van 
NMV zal in dit nieuwe jaar hun uiterste 
best doen uw belangen te behartigen. 
2018 zal een jaar zijn waarin we meer in 
willen zetten op inspraak van de leden 
van NMV. Betrokkenheid en zeggenschap 
voor onze leden is een speerpunt. 

2018 zal ook een jaar zijn waarin hope-
lijk de rust wat terugkeert nu de fosfaat-
rechten geïmplementeerd gaan worden. 
Hoewel NMV, met de stem van haar le-
den, tégen fosfaatrechten was zullen we 
nu toch verder moeten met deze nieuwe 
uitgangssituatie. We hebben er vertrou-
wen in dat derogatie in de loop van het 
voorjaar zal worden verleend.

Tevens is 2018 het jaar waarin we op 23 
maart een symposium organiseren waarbij 
we een voorzet geven op de positie van de 
melkveehouderij in verschillende vraag-
stukken. En waarbij vele inzichten met u 
en beleidsmakers gedeeld zullen worden.

Kortom, ook dit jaar staan wij voor u klaar.

Ieder een ondernemend 2018 toegewenst!

Wilt u snel op de hoogte gehouden 
worden van de persberichten die de 
NMV uitbrengt? Of snel informatie 
toegezonden krijgen zoals bijvoor-
beeld 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 aller-
laatste NMV-
nieuws!

Post per 
email

Dan blijft u op de hoogte van het aller-
laatste NMV-
Dan blijft u op de hoogte van het aller-
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Contactpersonen in de regio
■ 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 Lopiker-

waard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
■ Noord-Brabant:
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
■ Maaskant en Limburg: 
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592

NMV-
informatie

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.
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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 profi teert 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 profi teren 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.

januari
Commissiebijeenkomsten

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

23 maart
NMV-symposium Koe & Klimaat


