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Bottom Up of Top Down
Vaak zitten wij als belangenbehartigers aan
tafel bij verschillende organisaties uit onze
sector. Het woord ‘sector’ heeft voor ons
melkveehouders een andere betekenis dan
voor een groot deel van de bestuurslaag in
de melkveehouderij. Als primaire sector zien
we het woord ‘sector’ als de melkveehouderij en eventueel de verwerkende industrie.
De sector ‘melk’ als het ware. Het probleem
waar we als primaire sector tegen aanlopen,
is een gebrek aan goede bestuurders. Wie
heeft er nog mogelijkheid om een paar dagen of avonden tijd vrij te maken voor onze
sector? Het gevolg is dat er bestuurders met
verschillende petten rondlopen, en met verschillende beslissingsbevoegdheden. Het
kan zo maar zo zijn dat die ene bestuurder
in zowel de klankbordgroep, werkgroep
maar ook nog in de themagroep zit. Zo kom
je in de situatie terecht waarin de slager zogenaamd zijn eigen vlees keurt. Waardoor
er ook met gelden geschoven kan worden
voor eigen doelstelling. Onderzoek is prima,
maar uitsluitend als dit echt in dienst voor
de sector, onze sector, is.

‘Wiens brood men eet, diens woord men
spreekt’. Waar genoemde bestuurslaag niet
altijd van doordrongen is, is dat ‘het brood’
bij ons, de melkveehouders, vandaan komt.

Buiten die primaire sector, onze melkveehouderij, bestaat nog een andere laag. Die
laag staat niet boven ons, maar acteren
wel als zodanig. De werkwijze is Top Down,
daarbij noemen ze zichzelf de ‘brede’ landbouwsector. Daar zitten vaak mensen die
hun eigen belangen vertegenwoordigen,
met goedbetaalde banen en een gedegen
opleiding. Let wel; daar is niets op tegen,
maar er schuilt wel een gevaar in als de belangenbehartiging die zij doen vooral om
eigenbelang draait in plaats van die van de
gehele sector. Wie kent het gezegde niet:

Helaas, er is niet naar ons geluisterd, maar
we mogen wel helpen puinruimen. Er zijn
nog genoeg onzekerheden die wij met zijn
allen zullen tegenkomen. Als sector, of in
uw persoonlijke situatie, op het bedrijf, aan
de keukentafel. Maar we komen hier met
zijn allen doorheen, met de nuchtere kijk
van onze boeren die immer oplossingsgericht zijn. Het tij moet echter wel worden
gekeerd.

NMV is niet zo’n Top Down organisatie,
maar werkt het tegenovergestelde; Bottom
Up. Het grote voordeel hiervan is dat wij bij
u als lid rekenschap afleggen over wat wij
doen en dat u de laatste stem heeft op de
Algemene Ledenvergadering, het hoogste
orgaan binnen onze vereniging. Dit houdt
ons scherp en met beide voeten in het gras.
Bottom Up heeft nog een sterk voordeel:
U heeft in de primaire sector vaak nog een
nuchtere en heldere kijk op ondernemen.
De afgelopen jaren hebben bewezen dat
wij als NMV niet verantwoordelijk zijn voor
de chaos die nu is ontstaan na afschaffing
van het melkquotum. U heeft, als lid, ervoor
gewaarschuwd dat dit ging gebeuren. NMV
heeft uw boodschap overgebracht en met
hand en tand verdedigd. Uiteindelijk hadden we gelijk, maar pas achteraf gekregen,
en nu is de schade een feit.

We hebben UW inzet daarbij nodig. NMV
roept u hierbij op zich te melden bij het se-
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cretariaat. Maak tijd vrij voor ONZE sector.
Neem uw verantwoordelijkheid en sluit u
aan bij één van onze commissies of het landelijke bestuur. Het is de hoogste tijd dat de
primaire sector de handen ineen slaat en de
touwtjes weer terug in handen neemt. NMV
is waarschijnlijk de enige organisatie die dat
nog écht wil bewerkstelligen.
De afgelopen weken hebben wij als bestuur
gezien dat eendracht macht maakt: bundeling van krachten van melkveehouders,
akkerbouwers én burgers gaf een krachtig
geluid in Den Haag. Om kippenvel van te
krijgen.
Steun ons, want wij kunnen niet zonder uw
inzet.
Bertus Doppenberg
Secretaris NMV

Fosfaatrechten, een geheel
nieuwe werkwijze
In de vorige Koebont hebben we al verteld over de stand van zaken omtrent
nieuwe categorieën knelgevallen. We
willen in deze Koebont waarschuwen
voor het niet tijdig sturen op uw fosfaatrechten.
Omgaan met fosfaatrechten verschilt wezenlijk van het omgaan met het melkquotum: Wanneer u aan het einde van het jaar
ten tijde van het melkquotum wat over uw
quotum heen ging, kon u ervoor kiezen
om superheffing te betalen, of op een andere wijze ervoor te zorgen dat er minder
liters geleverd zouden worden in de laatste periode van een jaar.
Met fosfaatrechten is het zo dat er minder alternatieven zijn om te sturen op uw
bedrijfsfosfaatplafond. Ten tijde van het
melkquotum kon u de laatste maanden
bijvoorbeeld koeien wat eerder droog zetten. Bij fosfaatrechten heeft dit nauwelijks
effect op de gemiddelde fosfaatexcretie
van uw bedrijf. Dit betekent dat tijdig bijsturen noodzakelijk is en u goed in de ga-

ten moet houden wat de prognose van de
fosfaatexcretie op uw bedrijf is. Een koppel pinken die in de laatste maanden aan
de melk komen of een melkproductie die
is toegenomen hebben op deze wijze een
grote impact op de totale fosfaatexcretie
die u over een jaar heeft.
Op welk moment sturen op vermindering
Bijvoorbeeld:
U gaat aan het einde van het jaar waarschijnlijk 100 kilogram fosfaat over uw
fosfaatrechten heen. Dan heeft uw bedrijf
met een gemiddelde melkproductie per
koe van 8200 liter melk, een fosfaatexcretie van 41,3 per koe. Dit betekent wanneer
u die 100 kilogrammen fosfaat wilt bijsturen door het opruimen van koeien dat dit
in januari betekent dat u: 100 kilogrammen overschrijding : 41,3 excretieforfait
= 2,42 koe op moet ruimen.
Dit komt overeen met 2 stuks melkvee en
1 stuks jongvee ouder dan 1 jaar. Wacht u
tot 1 juli om bij te sturen, dan heeft voor
dit vee de helft van de fosfaatexcretie al
plaatsgevonden en zult u, als u wilt sturen

op uw plafond door vee op te ruimen, al
4 stuks melkvee en 2 stuks jongvee ouder
dan een jaar moeten afstoten. Nog later
in het jaar zal dit logischerwijs evenredig
toenemen.
Andere opties zijn aankoop of lease- van
fosfaatrechten. Maar de verwachting is
wel dat ook leaserechten juist aan het einde van het jaar extreem duur zullen zijn.
Omdat het op dit moment zo is dat het
ministerie zegt dat iedere overschrijding
van het fosfaatplafond wordt aangemerkt
als een ‘economisch delict’ zijn de consequenties voor het overschrijden van uw
fosfaatquotum dus compleet verschillend
dan ten tijde van het melkquotum. Bij een
economisch delict kunt u met forse boetes geconfronteerd worden en is er sprake
van een strafblad. Binnenkort zal NMV
avonden organiseren waarin een jurist uit
de doeken doet welke gevolgen de overschrijding met zich mee kunnen brengen.
Maar wij blijven aanraden om tijdig een
plan te maken over hoe u omgaat met uw
bedrijfsfosfaat.

Oproep
grupstalboeren
Een NMV-lid zoekt gelijkgestemden om in een collectief een klacht
bij ACM neer te leggen over het
nemen van bovenwettelijke maatregelen, zoals het uitfaseren van
de grupstal, door zuivelbedrijven.
Bent u belanghebbende? Wilt u
meedoen in dit collectief? Meld
dan uw gegevens via info@nmv.
nu, Het secretariaat geeft uw gegevens door aan betreffend lid.
2

Waterschapsbelastingen:
‘klaar voor de toekomst’
De Unie van Waterschappen heeft momenteel een ‘Commissie Aanpassing Belastingstelsel’ aangesteld voor herstructurering
van de waterschapslasten. NMV heeft voor u een zienswijze ingediend en heeft gebruik gemaakt van een consultatie
gesprek. Hieronder de eerste alinea’s van de ingediende zienswijze, het volledige document vindt u op onze website:
www.nmv.nu
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) maakt graag gebruik van de
mogelijkheid tot consultatie op het rapport ‘Waterschapsbelastingen: klaar voor
de Toekomst’.
NMV onderschrijft dat het zo rechtvaardig
mogelijk verdelen van de kosten voor het
watersysteembeheer van groot belang is
voor de houdbaarheid en draagvlak van
het systeem. De vraag is echter hoe de
herinrichting van dit systeem zo rechtvaardig mogelijk plaats kan vinden. De huidige
voorstellen zijn voor ons niet aanvaardbaar. Op dit moment lopen er nog veel
onderzoeken die duidelijk moeten maken
welke bronnen in welke mate bijdragen
aan de vervuiling van water. Om het belastingstelsel ingrijpend te wijzigen vóórdat de uitkomsten van deze onderzoeken
bekend zijn, lijkt ons dan ook voorbarig
en geen recht doen aan het principe ‘de
vervuiler betaald’. Wie die vervuiler is, is
op dit moment namelijk discutabel en nog
niet volledig geduid. NMV pleit er dan ook
voor eerst gedegen onderzoek te doen, en
zo lang dit loopt het belastingstelsel niet
te wijzigen.

Lastenverzwaring
NMV vraagt zicht echter af of er op de
voorgestelde wijze wel sprake is van een
rechtvaardige verdeling van de kosten.
De voorgestelde systematiek leidt tot een
enorme lastenverzwaring voor de landbouw. Een verzwaring die niet in relatie
staat tot gemaakte winsten in de landbouw, zoals bijvoorbeeld ook de WOZ
waarde die wordt gehanteerd, niet in relatie staat tot de gemaakte winsten. Daarnaast staat, volgens NMV, de verzwaring
niet in relatie tot de inspanningen die het
waterschap voor de eigenaren van landbouwgrond verricht. De lastenverzwaring
geeft geen grotere inspanning van het
waterschap als tegenprestatie. Bovendien
mist NMV in het rapport de inspanningen
die in de landbouw gepleegd worden. Te
denken valt aan:
-

Opvangen van water
Baggeren van sloten
Op breedte houden van sloten
Onderhoud B-watergangen

Het waterschap heeft profijt van het gegeven dat de gronden van landbouwers ook
een groot natuurlijk waterbergend vermogen hebben. Ook dragen landbouwgron-

den bij aan het geleidelijk afvoeren van
water. Door het op peil houden of vergroten van het aandeel organische stof in de
bodem, wordt de waterbergende capaciteit van gronden bijvoorbeeld vergroot.
Landbouw kan hierin samenwerken met
waterschappen maar het voorgestelde instrumentarium draagt daar bepaald niet
aan bij. NMV vindt het een groot gemis in
het rapport en de voorgestelde maatregelen dat hier niet op in wordt gegaan.
Voor een toekomstbestendig waterbeleid is het juist van groot belang dat de
samenwerking met landbouw wordt gezocht en dat gebruik wordt gemaakt van
het waterbergend vermogen van de landbouwgronden. De verwachting is dat het
klimaat zodanig verandert dat er vaker en
meer neerslag zal vallen, tegelijkertijd worden er ook langere periodes van droogte
verwacht. Het verhogen van het organische stofgehalte in de landbouwbodems
kan hierin een cruciale rol hebben.
Dit is het eerste deel van de zienswijze
die we namens u hebben ingediend bij de
commissie van de Unie van Waterschappen (UvW). Voor het volledige stuk verwijzen we u naar onze website:
www.nmv.nu.
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Bezichtiging melkpoedervoorraden
Op 24 januari heeft de European Milk
Board (EMB), waar ook NMV onderdeel vanuit maakt, een bezoek georganiseerd aan één van de opslagloodsen
waarin magere melkpoeder is opgeslagen. Het bestuur van de EMB heeft
samen met journalisten en politici uit
de hele EU de Belgische melkpoederopslagloods Vincent Logistics en Herstal
bij Luik bezichtigd. Hier ligt op dit moment 12.600 ton melkpoeder opgeslagen.
Met bijna 380.000 ton ligt er op dit moment een enorme voorraad melkpoeder in
EU interventie. Deze voorraad drukt continu op de markt en zit een herstel van de
melkprijs in de weg. Het is belangrijk dat
politici niet alleen horen over deze gigantische voorraad, maar hier ook een beeld
bij krijgen. Hoewel de voorraad in Herstal
slechts 3,3 % van het totaal bevat is deze al
zeer indrukwekkend. De EMB is in principe
voorstander van interventie. Met interventie kan men seizoensafhankelijke productiepieken opvangen en herverdelen. Als er
echter één ding duidelijk geworden is, dan
is het dat de interventie geen volwaardig
crisisinstrument is waarmee een structurele overproductie kan worden opgelost.
Interventieprijs
De EMB is voorstander van een maximale
interventie van 109000 ton melkpoeder
per jaar, maar wel met een duidelijk hogere interventieprijs. De interventieprijs
legt namelijk een bodem in de markt en
voorkomt lage melkprijzen zoals we die in
2015 en 2016 gezien hebben. De huidige
voorraden mogen ook niet tegen uitverkoopsprijzen verkocht worden. Dit zou de
hele zuivelmarkt naar beneden trekken. De
EMB vindt dat de huidige voorraden op alternatieve manieren opgeruimd moeten
worden, zonder de markt te verstoren.
Ook als dat de EU geld kost. Door in 2015
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de melkquotering af te schaffen zonder effectief crisisinstrument om overproductie
te voorkomen heeft de EU deze voorraadvorming zelf over zich afgeroepen. ‘Wie
zijn billen brand moet op de blaren zitten.’
Crisisinstrument
De EMB pleit voor een in het GLB vastgelegd crisisinstrument dat chronische
marktinstabiliteit tegengaat en overschotten voorkomt. Een instrument wat de
markt constant monitort en ingrijpt bij crisisgevaar. Allereerst met de mogelijkheid
om vrijwillig minder te produceren tegen
vergoeding, indien dit niet voldoende is,
een verplichte teruggang in productie van
2-3% ten opzichte van de productie van
het jaar ervoor. Als de crisis over is kan
de productie weer vrijgegeven worden.
EU-eurocommissaris voor landbouw Phil
Hogan heeft onlangs aangegeven dat de
agrarische sector robuuste middelen moet
hebben om risico’s en crisissen tegemoet
te treden. Het door de EMB ontwikkelde
Markt Verantwoordelijkheid Programma
(MVP) voorziet hierin.
Probleem verschuiven
In Herstal was ook Bocar Diaw aanwezig,
voorzitter van de Senegalese zuivelorganisatie FENAFILS. Voor hem vormde de overvolle schappen met zakken melkpoeder
een onheilspellend beeld. Overschotten
melkpoeder zijn al vaak op de Afrikaanse
markt gedumpt met desastreuse gevolgen
voor de plaatselijke melkveehouders. In
oktober 2017 hebben vertegenwoordigers
van meerdere West-Afrikaanse staten samen met Europese melkveehouderorganisaties een verklaring ondertekend tegen
grootschalige exporten van Europees magere melkpoeder naar West-Afrika.
Diaw gaf de Europese politici nog mee:
“De overproductie moet binnen de EU
gereguleerd worden. Stop met jullie probleem naar West-Afrika te verschuiven!”

Geen Interventie
magere melkpoeder in 2018
Op 29 januari heeft de EU Landbouwministerraad het besluit genomen om
de aankoop van magere melkpoeder in
interventie tegen een vaste prijs, op nul
ton vast te leggen voor 2018.
De EMB vindt deze beslissing enerzijds
begrijpelijk aangezien de grote melkpoedervoorraden de melkprijzen nu al
onder druk zetten. Echter, als de interventie wordt gestopt zonder de melkproductie terug te brengen, zal de zuivelmarkt overstromen (in plaats van de
poederopslag). Het is daarom essentieel om tegelijkertijd een programma
te installeren dat zorgt voor productievermindering om de overproductie in
de komende maanden tegen te gaan.
De EU-politiek moet zo snel mogelijk
in dat kader een efficiënt reductieprogramma vaststellen. Hierbij verwijst de
EMB dringend naar het MVP.
NMV is het hier mee eens, maar zolang
een dergelijk reductieprogramma niet
geïnstalleerd is, is het onverantwoord
de interventie stop te zetten. Een mogelijk overschot kan dan al snel de hele
zuivelmarkt naar beneden trekken.
NMV vindt dat in de huidige situatie
interventie mogelijk moet blijven.

Vrijstelling bovengronds bemesten
De ‘Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu’ (VBBM) strijdt al jaren tegen het gevoerde mestbeleid. NMV is het op grote
onderdelen eens met het door hen uitgedragen gedachtengoed, en werkt op bepaalde punten samen met VBBM. De laatste jaren proberen ze door hun boodschap
meer uit te dragen, breder draagvlak voor
het gedachtengoed te krijgen. Een van de
speerpunten van de VBBM is dat zij de
mest op hun bedrijf niet willen injecteren. De VBBM heeft het standpunt dat dit
slecht is voor het bodemleven: De bodem
is volgens hen een levend orgaan, terwijl
grond nu veelal als ‘dode massa’ wordt
beschouwd. Eén gram vruchtbare aarde
bevat miljoenen micro-organismen, zoals
mijten, bacteriën, protozoa, schimmels en
nematoden. Al deze organismen zorgen
tezamen voor het omzetten en vrijmaken
van nutriënten, werkzaam in een perfecte
symbiose met het gewas. Volgens VBBM
is er maar één manier om daar goed mee
om te gaan: Door het op de juiste wijze

aanbieden van kwalitatief goed mest; Boven de grond.
Mest van goede kwaliteit is onmisbaar
in dit systeem van kringlooplandbouw.
VBBM boeren sturen op aanzienlijk lagere
tan gehaltes in de mest door structuurrijk voer aan te bieden en een eiwitarm
rantsoen te hanteren. Ook koolstof is een
component met een belangrijke positie
in hun systeem. Met deze werkwijze produceert het vee mest die minder emissie
in de vorm van ammoniak bewerkstelligt
(wat er niet in zit, kan er ook niet uit) en
die fermenteert in plaats van verrot. VBBM
is daarbij van mening dat het levende orgaan, de bodem, zich wil voeden met mest
die goed verspreid wordt, in aanraking
komt met zuurstof en lucht, conform het
oude systeem zoals het breedwerpig aanwenden van mest. Zij hebben de stellige
overtuiging dat deze wijze van landbouw
bedrijven uiteindelijk het allerbeste is voor
boer, en milieu, en dat zo de kwaliteit van

de gewassen wordt gewaarborgd. Volgens
VBBM heeft mestinjectie vele negatieve
neveneffecten die zwaar onderbelicht zijn
en wordt het tijd voor meer integraal beleid die deze neveneffecten afweegt.
Boeren die de werkwijze van de VBBM nastreven zijn vandaag de dag nog in de gelegenheid om bovengronds te bemesten.
Aanvankelijk dankzij een praktijkproef, en
vervolgens is er in 2013 middels de politiek een vrijstelling voor bovengronds bemesten bewerkstelligd. Boeren die daar
gebruik van willen maken moeten aan
verschillende voorwaarden voldoen. Die
vrijstelling loopt in 2018 af. Voor 2019 is
VBBM bezig een nieuwe vrijstelling te bewerkstelligen. Ook hopen zij dat er, nu het
mestbeleid zo onder vuur gelegen heeft,
weer nieuwe onderzoeken gedaan gaan
worden die de integraliteit van het mestbeleid zullen bevorderen.

Derogatiemonsters
Op dit moment is er geen geldende derogatie. Daarom hoeft u niet te voldoen aan
de uiterste datum voor derogatiemonsters. Dit betekent wel dat u nu rekening
moet houden met een stikstofbemesting
van 170N per hectare. De minister raadt
iedereen, die gebruik van derogatie zou
willen maken wel aan om op vrijwillige
basis zoveel mogelijk aan dezelfde voorwaarden te voldoen als gold onder dero-

NMV op Twitter

gatie in 2017. Voor het geval de derogatie
wordt toegewezen. Daaronder valt ook het
nemen van grondmonsters om een adequaat bemestingsplan op te stellen, ook
voor fosfaat. Dit geeft minister Schouten
te kennen in een reactie naar NMV naar
aanleiding van een brief onzerzijds over de
uiterste datum voor derogatiemonsters.

Ard Eshuis@ArdEshuis 20 feb.
Hahaha bermfraude... verzinsel ...
mestfraude - enkel wat kleine administratieve foutjes en kalverfraude rammelende koppelingen ICT RVOCRV/Rendac en een enkele niet
goed afgemelde verwerper.. Tijd
voor excuses van Carola en RVO en
eens écht werk te gaan maken van
de derogatie

NMV op pad
Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
1-2

Groep Nederlandse Veemarkten

14-2

Oplevering taxatieproject - KBG bijeenkomst BIJ12

2-2

Vergadering TTIP, CETA en landbouw-coalitie

16-2

Symposium bestrijdingsmiddelen in het milieu

5-2

Overleg vakgroep ABRES (AntiBioticum RESistentie)

21-2

Bestuurlijk overleg met minister m.b.t. blokkades I&R

5-2

Overleg NH3-coalitie

21-2

Overleg Animal Health Regulation

5-2

Bestuurlijk overleg met minister m.b.t. kalverenfraude

21-2

Stichting Weidegang

7-2

Adviesraad Duurzame Zuivelketen

21-2

EMB bestuursoverleg

8-2

Bestuurlijk overleg (Stuurgroep RBOM/DHZ) N-Brabant

21-2

Overleg Jorritsma voorzitter ZuivelNL

9-2

Juridisch overleg m.b.t. blokkades I&R

22-2

ZuivelNL Innovatie

13-2

PMO Natura2000 en PAS

22-2

Startoverleg Emissieregistratie Veehouderij

13-2

Overleg met m.b.t. blokkades I&R

5

Agrarische Vakbonden richten stichting
Boerenbelang Mijnbouwschade op
Op 29 januari organiseerden de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de
Nederlandse Akkerbouw Vakbond een
drukbezochte avond in de Molenberg te
Delfzijl voor gedupeerde boeren in het
aardbevingsgebied. Dit leidde tot het gezamenlijke initiatief een stichting op te
richten: ‘Boerenbelang Mijnbouwschade’.
Volgens de vakbonden is het tijd dat de

belangen van boeren in het aardbevingsgebied beter vertegenwoordigd worden.
De doelstelling van de stichting is mijnbouwschade bij boeren in Groningen te
bundelen om tot snelle schade uitkering
voor waardedaling te komen. Ook is er een
loket geopend waar boeren zich voortaan
kunnen melden wanneer zij mijnbouwschade hebben; boerenbelang@mijnbouwschade.nu . Op korte termijn zullen

er informatieavonden georganiseerd worden waar de doelstelling van de stichting
aan belangstellenden uiteen gezet zal
worden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen;
Berend Jan Westerdijk; 0653402794
Ate H. Kuipers; 0653224725

I&R onregelmatigheden
Vorige maand heeft NMV een brief naar de minister gestuurd die ondersteund werd door LTO en NAJK over de I&R zaak.
Hierin heeft NMV opgeroepen meer duidelijkheid te geven over de cijfers, en de onterechte blokkades zo snel mogelijk
op te heffen. Inmiddels heeft de minister een brief naar de Kamer gestuurd waarin het beeld geschetst wordt die wij al
verwacht hadden: Op 1500 geblokkeerde bedrijven met geconstateerde onregelmatigheden is het potentiele financieel
gewin dusdanig klein dat men vrijwel zeker kan vaststellen dat in deze gevallen géén sprake is van fraude.
Op deze bedrijven is tot 1 GVE geblokkeerd. Harm Wiegersma, NMV voorzitter:
’Het is onbegrijpelijk dat er zo groots is
uitgepakt over de omvang van de fraude
en nu te moeten constateren dat het op
meer dan tweederde van de aanvankelijk
gecommuniceerde cijfers, vrijwel zeker om
een verwaarloosbaar aandeel gaat. Onze
sector is grote schade toegebracht. Zowel aan het imago als op de persoonlijke
situatie van onze melkveehouders. Dit is
onzorgvuldig en wat ons betreft ontoelaatbaar’.
Op ongeveer 500 geblokkeerde bedrijven
moet nog nader onderzoek worden verricht. Hier zijn tussen de 1 en de 5 GVE geblokkeerd. Op 60 bedrijven zijn grotere onregelmatigheden gevonden van 5 GVE of
meer. Hiervan zijn 10 bedrijven waar meer
dan 10 GVE geblokkeerd staat. Het zou hier
verhoudingsgewijs gaan om meer dan 19
vaarzen. NMV neemt expliciet afstand van
daadwerkelijk frauduleus handelen door
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melkveehouders. Dat er fraude gepleegd
is heeft uiteindelijk aanleiding gegeven tot
een operatie waarbij inmiddels grote bijkomende schade is aangericht.
‘Afgezien daarvan zijn we teleurgesteld
over de gang van zaken op het ministerie
en het optreden van de minister. Zeker in
dergelijke dossiers is het zorgvuldigheidsbeginsel van groot belang in hoe de overheid te werk gaat en of er sprake is van
behoorlijk bestuur. We hadden mogen verwachten van de betrokken instanties dat er
eerst een goed beeld was geschetst van de
werkelijke omvang van onregelmatigheden. Het had veel leed kunnen voorkomen’
aldus Harm Wiegersma.
Na bekendmaking van deze cijfers was
er opnieuw een bestuurlijk overleg op het
ministerie. De toon van dit overleg was
veel genuanceerder. Vanuit NMV blijven
we met het ministerie in gesprek om deze
chaos teneinde te brengen. Hierbij komt
wat ons betreft het accent te liggen op

naamszuivering van de sector. In het traject
na deblokkering zal NMV zich inzetten om
samen met het ministerie en aanverwante
organisaties zoals RVO, NVWA en Rendac,
een robuuster I&R systeem te realiseren
om dergelijke misstanden in de toekomst
te voorkomen.
Meldpunt
Wij hebben talloze meldingen ontvangen
op het door NMV geopende meldpunt. Ieder die zijn situatie gedeeld heeft willen we
via deze weg bedanken. Persoonlijk ingaan
op alle inzendingen is helaas ondoenlijk.
De ingestuurde meldingen schetsten ons
al snel het beeld dat de grootste grondslag
administratieve fouten moest betreffen.
Deze wetenschap heeft bijgedragen aan
het innemen van een gefundeerd standpunt. Boeren die onterecht geblokkeerd
zijn of zijn geweest, raden wij aan een pro
forma bezwaar in te dienen. Voorbeeldbrieven zijn te vinden op onze website.

BELANGRIJKE OPROEP
correcte gegevens noodzakelijk

Bij NMV merken we aan binnenkomende
vragen van leden dat zij niet op de hoogte
zijn van wat NMV op dat moment voor ze
doet of welke actie leden zelf kunnen ondernemen.

handelen in bepaalde situaties. (Denk
aan onterechte blokkades)

Dus ontvangt u geen ledenberichten via
e-mail? Geef dan het juiste mailadres
door via: info@nmv.nu

Middels ledenberichten via e-mail houden we onze leden op de hoogte van
belangrijke actualiteiten. Bovendien
verstrekken wij op deze wijze snel informatie over hoe u het beste kunt

Het is dus van groot belang dat wij uw
juiste e-mailadres hebben. Dan kunnen we
u tijdig op de hoogte brengen van belangrijke ontwikkelingen in de belangenbehartiging. Het is onmogelijk om alle activiteiten in de Koebont te vermelden, vandaar
dat we dit middels ledenberichten via email doen.

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 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@mainenergie.nl.

drijf, niet meer van onbesproken gedrag
is riskeert hij een straf van zijn zuivelfabriek. De bank zou hem wellicht geen
nieuwe lening meer willen geven, aangezien men dit in hun gedragscode heeft
opgenomen. Dat bleek recent bij de presentatie van hun klinkende jaarcijfers.
Als dit melkveebedrijf dan, als klap op
de vuurpijl, hierdoor ook nog eens een
korting op de toeslagrechten oploopt is
‘Leiden in last’ en zullen er waarschijnlijk nog veel meer bedrijven in de stille
verkoop belanden. Ik vrees dat er geen
koper voor te vinden zal zijn. Om dergelijke Deense toestanden te voorkomen
zou het wenselijk zijn aanpassingen in de
regelingen aan te brengen. Bijvoorbeeld
een leaseregeling met een percentage
afromingsvrije rechten. Of een rekeningcourant systeem in het fosfaatrechtenstelsel zodat een goede en rechtvaardige
regelgeving een sector uit handen van
justitie houdt. Ook zullen de systemen
moeten worden verbeterd. Dan zal er
wel lering moeten worden getrokken uit
de gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

dat het fosfaatrechtenstelsel onze sector
tot het Griekenland in de Europese boerenstand kan maken. Ook halen we alleen een derogatie binnen als we kunnen
laten zien dat we die verdienen. Onze
overheid én onze sector zullen qua regelgeving van ‘meer naar beter’ moeten.
In de commissies binnen NMV leggen
we momenteel de laatste hand aan de
NMV visie: ‘Van meer naar beter’. Want
zowel voor overheid als boer geldt:
Beter duurzamer inkomen daar draait
het om.

Van de voorzitter...

Van meer
naar Beter

Steeds meer en vaker krijgen wij geluiden binnen van veehouders die murw
zijn van alle regels. Een ingewijde in
agrarische kringen wist mij te vertellen
dat er zo ongeveer honderd melkveebedrijven in Friesland in de stille verkoop
staan, en echt niet allemaal bedrijven
zonder opvolger, integendeel. Wat hierbij zeker ook een rol speelt is de negatieve berichtgeving die in de media over
onze sector wordt uitgestrooid. Na de
fipronil en de mest zitten we nu in de
I&R crisis, wat de hele sector in diskrediet heeft gebracht.
Wanneer deze storm straks is geluwd, en
de schade is opgemaakt, komt hopelijk
ook een evaluatie hoe we dergelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen.
Wat ook aandacht verdiend is dat het
nieuwe fosfaatrechtenstelsel onder het
strafrecht is geplaatst. Dit betekent dat
wanneer een bedrijf dit jaar bijvoorbeeld
een paar kilo fosfaat te veel produceert,
om wat voor reden dan ook, de boer een
economisch delict pleegt. Dit levert een
veroordeling op en tegelijkertijd komt er
dan achter dit bedrijf een vinkje te staan.
Aangezien de ondernemer, en zo zijn be-

De doorgemaakte crisissen vragen om
robuustere regels welke makkelijker zijn
na te leven en te controleren. Dan kunnen wij als sector weer de waardering
en het imago krijgen die we verdienen.
Tegelijkertijd dienen we ons te realiseren

Ook wanneer u vermoedt dat andere gegevens niet meer corresponderen met
onze administratie, vragen wij u dat door
te geven.

Voorzitter
Harm
Wiegersma
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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 Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
n Noord-Brabant:
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
n Maaskant en Limburg:
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592
U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact
personen of bij het NMV-secretariaat. Of ga naar de website en meld
u aan via het aanmeldformulier.
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Contactpersonen in de regio
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De Koebont verschijnt maandelijks.
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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
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We naderen het NMV symposium ‘Koe
& Klimaat’ op 23 maart te Nijkerk. Op
dit symposium willen we de verbinding
leggen tussen alle stakeholders met een
aandeel in klimaatactualiteiten.
Interactieve elementen zullen door het hele
programma worden ingebouwd. Hier zullen niet alleen komende obstakels worden
belicht, maar ook zeker de kansen uiteen
gezet worden voor onze melkveehouderij. Een symposium waar niet uitsluitend
óver ons gesproken wordt, maar waar we
met elkaar in gesprek gaan. Van Kamerlid
tot waterschap, van sectorbestuurder tot
melkveehouder.
Deelnemende Tweede Kamerleden
We hebben toezegging van verschillende
Tweede Kamerleden voor een bijdrage aan
deze dag. Mw. Lodders (VVD), Mw. DikFaber (ChristenUnie) Dhr. Grashoff (Groen-

links), Dhr. de Groot (D66), Dhr. Bisschop
(SGP), Dhr. Moorlag (PvdA) en het Kamerlid die als geen ander weet wat melkveehouder zijn betekent: Dhr. Von Martels
(CDA) zullen deelnemen aan verschillende
panels. Een mooie gelegenheid voor u als
melkveehouder om meer te weten te komen over politieke beweegredenen.
Het programma is als volgt:
10:00 	Opening Harm Wiegersma,
voorzitter NMV
10:30 	Karin Rebel & Jerry van Dijk
Universiteit Utrecht
Koe & Klimaat, uitdagingen
en kansen
11:15 Zaalopinie
11:30 Martin Scholten (WUR)
	
Biobased & Circulair
economy
12:00	Panel van Kamerleden in discussie met Martin Scholten
12:45 Lunch
13:30	Henk Sierksma en Klaas de
Jong (AH en Aware)
Melk en duurzaamheid
14:00 Panel met Kamerleden
	Verschillende stellingen +
zaalopinie
15:30 NMV: visie op Koe en Klimaat
15:45 Borrel
Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar om
dit symposium bij te wonen, als lid kunt
u zich aanmelden tot 15 maart op onze
website www.nmv.nu. Daar is een directe
aanmeldknop gerealiseerd waar u zich op
kunt geven.

Agenda
23 maart
NMV-Symposium Koe & Klimaat in
De Schakel, Nijkerk
Maart
Commissiebijeenkomsten
April
NMV-bestuursvergadering om 20.00
uur in De Schakel, Nijkerk

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl

