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Belangenbehartiging belangrijker dan ooit!
Melkveehouders van Nederland,  
Voor u ligt de Koebont. Het maandelijkse 
ledenblad van de Nederlandse Melkvee-
houders Vakbond (NMV). Dé belangen-
behartiger in de melkveehouderij met 
uitsluitend één doel:  Het behartigen van 
uw belang!

Wij willen de melkveehouders in Nederland 
kennis laten maken met de organisatie 
‘NMV’. Daarom ontvangt (bijna) elke 
melkveehouder eenmalig, vrijblijvend een 
exemplaar van ons ledenblad. In deze 
Koebont gaan we dan ook extra in op onze 
organisatie. Hoe NMV vanuit de praktijk uw 
belangen behartigt. We laten zien waar we 
voor staan!

Na roerige tijden inzake fosfaat en I&R-
onregelmatigheden is belangenbehartiging 
belangrijker dan ooit. Ons doel is ervoor 

te zorgen dat uw stem doorklinkt tot 
politiek Den Haag en Brussel, zodat u zich 
thuis op uw bedrijf kunt richten. Laat het 
duidelijk zijn dat er nog veel werk te doen 
is. In het voorjaar van 2017 organiseerden 
wij het symposium ‘Koe en Klimaat’ en 
de bijeenkomsten ‘Klimaat, het nieuwe 
hoofdpijndossier van de melkveehouderij’. 
De komende jaren zal dit onderwerp een 
aanzienlijke positie innemen voor de melk-
veehouderij. Het is dus belangijker dan ooit 
dat de landbouw, de melkveehouderij in het 
bijzonder, hierin goed vertegenwoordigd 
wordt, zodat haar stem kan doorklinken. 

Meten is weten is een typische kreet voor 
NMV. Het bekt gewoonweg lekker, maar 
het staat uiteindelijk wel écht ergens 
voor. Bij NMV gaan we voor de feiten. We 
laten de melkveehouderij niet zomaar tot 
zondebok veroordeeld worden, in welk 

dossier dan ook. Wij zijn strijdbaar waar 
nodig. Uiteindelijk is ons aller belang dat 
de melkveehouderij een financieel gezonde 
sector is. Pas dan kunnen melkveehouders 
tegemoet komen aan de toenemende duur-
zaamheidseisen die de maatschappij wenst.  

Want duurzaamheid begint bij een goed 
inkomen voor melkveehouders.
 Dat is de reden dat wij ook vast blijven 
houden aan onze slogan: ‘Inkomen, daar 
draait het om’. Veel plezier met het lezen 
van deze editie van Koebont. Mocht u 
na het lezen van deze editie graag nader 
kennismaken met NMV, neem dan gerust 
contact op via info@nmv.nu of bel: 
06 213 22 313.

Vriendelijke groet,
Het bestuur van de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond



Als ik de mensen achter NMV zou moeten 
typeren dan zou ik ze sober, betrokken en 
integer noemen. Ál onze bestuurders, en 
zelfs het overgrote deel van de mensen 
van het secretariaat, zijn actief betrokken 
bij de boerderij. Alle landelijke- en da-
gelijkse bestuursleden melken dagelijks 
hun koeien, of zijn op andere wijze be-
trokken bij het verzorgen van melk(jong)
vee. Oprechte bestuurders, ontzettend 
betrokken en met een sterke drive om 
op te komen voor de belangen van ónze 
melkveehouderij. Met de nodige ervaring 
tracht men dagelijks uw belangen te be-
hartigen. Zo bij de koeien vandaan, nog 
snel even douchen en omkleden, reizen 
zij het hele land door om sturing te geven 
aan beleid, slecht beleid trachten om te 
buigen, maar vooral ook de waarheid 
boven tafel te krijgen. 

Uw belangen
NMV-bestuurders zult u niet tegenkomen 
in een streepjespak of driedelig grijs. Zij 
willen uw belangen niet verkopen aan 
overheden of ketenpartijen, maar zullen 
ze verdedigen. De mensen achter NMV 
hebben slechts één pet op; de pet van de 
primaire producent. Alleen uw belang staat 
bij ons voorop. Een NMV-bestuurder is be-
trokken, maar vooral ook benaderbaar en 
aanspreekbaar voor melkveehouders. Hebt 
u problemen of vragen, of misschien een 
andere visie of mening, ze zijn altijd be-
reikbaar. Natuurlijk kunnen ook wij helaas 
niet al uw problemen oplossen. Overheden 
verschuilen zich vaak achter ‘Algemeen 
belang´. Wat we wel doen is proberen met 
u mee te denken, contacten te leggen, of u 
anderzijds verder te helpen. 

Transparante organisatie
NMV-bestuurders komen uit het hele land 
en vertegenwoordigen ook alle bedrijfs-
typen. Van intensief en groot maar ook 
klein, grondgebonden of biologisch. NMV 
is er absoluut voor alle melkveehouders. 
Ondanks dat bestuurders soms dagelijks, 
voor u en NMV, op stap zijn, is zelfs de ver-
goeding voor alle werkzaamheden sober. 
Jaarlijks stellen de leden van NMV de ver-
goeding vast. Dit gebeurt transparant en is 

dus allemaal openbaar. Ook kunnen leden 
commissievergaderingen bijwonen als zij 
dat wensen, en inbreng in de vergadering 
hebben. Vergaderingen vinden vaak plaats 
op een centrale locatie zodat tijd en kosten 
bespaard blijven. Hebben leden specifieke 
kennis omtrent onderwerpen of thema’s? 
Dan zijn ze van harte welkom om mee te 
praten in één of maximaal twee van de 
acht commissies. Eenvoudig gezegd is de 
NMV nog echt “van, voor en door boeren!” 

Medewerksters van NMV
Een duur kantoor hebben wij niet nodig. 
Onze drie parttime medewerksters werken 
flexibel vanuit huis. Zo draagt Brooke Vis-
ser zorg voor de ledenadministratie van 
NMV en maakt de grafische ontwerpen. 
Wanneer u de populaire ‘neospora bordjes’ 
van NMV besteld (of ander promotiema-

De mensen achter Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond

teriaal) dan krijgt u deze dankzij Brooke 
thuis. Femke Bakhuisen is onze beleidsme-
dewerkster. Vanuit die functie een ken-
nisbaken en belangrijke rechterhand van 
het dagelijks bestuur. Ze verzorgt ook een 
groot deel van de inhoud voor het leden-
blad van NMV ‘De Koebont’. Als u met vra-
gen of problemen belt of mailt, of als u zich 
wilt aanmelden als lid, is de kans groot dat 
u contact hebt met Ingrid Evers. Zij houdt 
nauwlettend in de gaten dat uw vraag 
beantwoord wordt. Tevens legt Ingrid de 
laatste hand aan de ‘Koebont’ en brieven. 
Ook houdt ze wekelijks via ledenberichten 
en website onze leden op de hoogte van 
waar NMV mee bezig is en wat er speelt in 
de melkveehouderij. Deze meiden hebben 
het best druk, dus als we de ledengroei van 
het laatste jaar weten door te zetten, zal 
er plaats zijn voor een extra kracht. Maar 
in de eerste plaats zetten wij uw bijdrage 
voor het overgrote deel in voor directe 
belangenbehartiging.

Wij zijn sober, betrokken en integer. 
Dat willen we graag zo houden.

Jan Aantjes 
Dagelijks Bestuurslid  en commissielid 
Communicatie en Organisatie

Meer weten? Kom naar onze NMV-stand op 
de beurzen Hardenberg en Gorinchem

“Zo bij de koeien vandaan, 
nog snel even douchen 
en omkleden, reizen 
bestuurders het hele land 
door om sturing te geven 
aan beleid.”
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Een verloren oormerk, het te laat bestellen 
van een vervangend oormerk óf het niet tij-
dig hermerken is één van de vele overtredin-
gen uit de nieuwe I&R-maatregelen. Deze 
kunnen de veehouder een fikse boete, tot 
wel 1500 euro per overtreding, gaan kosten. 
NMV vindt deze bedragen belachelijk hoog, 
voor simpele alledaagse tekortkomingen. 
Een verloren oormerk valt soms niet direct 
op. In de praktijk worden vervangende 
oormerken met enige regelmaat, maar niet 
dagelijks, bijbesteld. Ook de werkzaam-
heden rond het hermerken vergt planning, 
zeker als het weidend jongvee betreft. 
De vele aanscherpingen bij I&R doet de 
indruk ontstaan dat veehouders massaal 

Nederlandse veehouder 
wordt schietschijf NVWA

de voedselveiligheid in gevaar brengen. 
In Nederland hebben drugscriminelen 
vrij spel, terwijl zij jaarlijks een geschatte 
omzet draaien van 7 miljard. Miljoenen aan 
belastingen ontduiken, witwassen via een 
nette Nederlandse bank, afval dumpen in 
de natuur, met liquidaties de samenleving 
ontwrichten en met drugs de volksgezond-
heid dagelijks in gevaar brengen. Deze 
groep échte criminelen wordt, zelfs met 
een beschamend excuusje van de minister, 
vrijwel met rust gelaten.
Helaas moeten we constateren dat diverse 
brancheorganisaties, en zelfs een belangen-
organisatie, bij de minister hebben aange-
drongen op aanscherping van I&R-regels. 

Zelfs een verplicht DNA-onderzoek voor ieder 
kalf staat op hun verlanglijstje. Voor wat 
betreft dat laatste heeft NMV het ministerie 
van LNV weten te overtuigen hiervan af te 
zien. LNV laat dit over aan de sectorpartijen. 
Oppassen dus; u wordt achtervolgd door 
LNV en uw eigen ketenpartijen! NMV is 
door LNV op de hoogte gebracht, maar van 
overleg was nauwelijks sprake. De boetes 
kwamen, ook voor ons, als een konijn uit 
de hoge hoed. Laat de overheid er werk van 
maken de échte criminelen aan te pakken. 
Hier is echter meer lef voor nodig dan het 
najagen van een hardwerkende melkvee-
houder, en hem confronteren met absurd 
hoge boetes.      

Terwijl Nederland het luilekkerland is voor drugscriminelen wordt de Nederlandse veehouder 
achtervolgd  als fraudeur en kan hij erop rekenen, schietschijf te worden met torenhoge boetes 
bij tekortkomingen van het Identificatie en Registratiesysteem (I&R). 

NMV is geen Top down organisatie, maar 
werkt tegenovergesteld; Bottom up. Vanuit 
de leden naar het provinciaal bestuur, 
vervolgens naar het landelijk bestuur en 
uiteindelijk naar het dagelijks bestuur. Het 
grote voordeel is dat wij rekenschap bij u, 
als lid, afleggen over alles wat wij voor u 
doen. De leden hebben de laatste stem op 
de algemene ledenvergadering. Dat is het 
hoogste orgaan binnen onze vereniging. 
Dit houdt ons scherp en met beide voeten 
in het gras. Het bestuur van NMV bestaat 
uit melkveehouders en jongvee-opfokkers. 
Ze kennen allemaal persoonlijk de proble-
matiek waar u tegenaan loopt. 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 melk-
quotum. U heeft, als lid, ervoor gewaar-
schuwd dat dit ging gebeuren. NMV heeft 
uw boodschap overgebracht en verdedigd. 
Uiteindelijk hadden we gelijk, maar heb-

ben dat pas achteraf gekregen. Nu is de 
schade jammer genoeg een feit. Dat moet 
in de toekomst anders. Alleen samen kun-
nen we ervoor zorgen dat onze stem tijdig 
gehoord wordt. Er is niet op tijd naar ons 
geluisterd, we moeten nu wel helpen 
met puinruimen. Daarbij komen er in de 
toekomst nog veel onzekerheden op onze 
sector af. Hier komen we met zijn allen 
doorheen, met de nuchtere kijk van ónze 
boeren, die altijd oplossingsgericht zijn. 
Daarvoor is het wel nodig dat uw stem 
ook echt doorklinkt!
Maak tijd vrij voor ONZE sector. Neem uw 
verantwoordelijkheid of sluit u eventueel 
aan bij één van onze commissies of het 
landelijke bestuur. Het is de hoogste 
tijd dat de primaire sector de handen 
zelf weer ineen slaat. Zo nemen we het 
heft zelf in handen. NMV is bij uitstek de 
organisatie die dat wil bewerkstelligen en 
hiervoor zal blijven strijden. Samen geven 
we de melkveehouderij een stem! 

Bertus Doppenberg

Bertus Doppenberg is als dagelijks 
bestuurder bezig aan zijn tweede ter-
mijn van drie jaar bij NMV. Momen-
teel vervult hij de rol van secretaris 
en heeft de portefeuille diergezond-
heid onder zich. Ook richt Bertus zich 
op sponsoring van NMV. In bijgaand 
stuk beschrijft hij het verschil tussen 
organisatiestructuren en waarom 
Bottom up volgens hem leidt tot 
betere belangenbehartiging.

Top down of Bottom up
NMV begint bij u

“NMV-bestuursleden 
kennen allemaal persoonlijk 
de problematiek waar u 
tegenaan loopt.”
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Hoe bent u betrokken bij NMV?
‘Ik ben NMV-lid van het eerste uur. Belan-
genbehartiging is enorm belangrijk, maar 
ik wil bij een club horen die het aandurft 
een kritisch geluid te laten horen. Dat is 
NMV. Het belang van de boer staat bij 
NMV nog echt voorop. Bij andere stands-
organisaties zie ik dat niet. Zij komen niet 
daadwerkelijk voor de boeren op. Afspra-
ken die indertijd met een belangenbehar-
tiger gemaakt zijn over het aanleggen van 
gasleidingen door het land, waren voor 
mij aanleiding om mijn lidmaatschap op te 
zeggen. Dit speelde op mijn vorige bedrijf. 
Met de netbeheerder was een vergoeding 
voor de boeren afgesproken. Dat leek 
nergens op. Ik heb aangegeven dat ik geen 
lid meer wilde zijn en dat zij mij niet meer 
konden vertegenwoordigen. Uiteindelijk is 
er  gedoogplicht opgelegd, maar met een 
veel toereikender compensatie dan voor 
andere boeren. Dat had niet ik, maar de 
belangenbehartiger moeten regelen. Ik 
ben tegen belangenverstrengeling door 

polderen. Daarom voel ik me thuis bij NMV. 
Het boerenbelang staat op nummer één en 
níet het belang van de overheid’. 

Wat heeft NMV voor u betekent?
‘Toen ik aangaf dat we op moesten komen 
voor boeren in het mijnbouwgebied, was 
NMV meteen bereid ondersteuning te 
bieden. Ook de Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond (NAV) sloot aan. Ik had er ook
op gerekend dat NMV ons zou ondersteu-
nen, en dat hebben ze gedaan. Het sterkt 
de boeren hier. Vorig jaar zat ik in het 
gasberaad, daar heb ik persoonlijk de rol 
van de daarin participerende belangen-
behartiger meegemaakt. Ik vond dat, dat 
niet goed ging en deed een appél op NMV 
en NAV, zodat het niet zou blijven liggen. 
Eerder zijn er namelijk al afspraken met de 
NAM gemaakt. Maar door die afspraken 
kreeg schade in de vorm van bodemdaling 
en mestkelders geen aandacht. Dat kwam 
niet in aanmerking voor compensatie. 
Alleen wat boven het maaiveld zichtbaar 

is, nemen ze mee. Dat zijn geen goede af-
spraken. Lekke mestkelders, zelfs nieuwe, 
worden niet vergoed. Als daardoor grond-
water in de mest komt, waardoor je mest 
af moet voeren, compenseert NAM alleen 
de extra mest die je af moet voeren. Maar 
het probleem is dat de mestkelders stuk 
zijn. Álle schade ten gevolge van mijnbouw 
moet worden gecompenseerd. Daar kun je 
geen onderscheid in maken. Dat stand-
punt wordt gedeeld door NMV en NAV. Je 
kunt als boer de toekomst niet ingaan met 
kapotte mestkelders’. 

Wat is er concreet gedaan voor boeren 
met mijnbouwschade?
‘In januari is er een goed bezochte bijeen-
komst over mijnbouwschade geweest. Dat 
heeft NMV met NAV en onze ondersteu-
ning georganiseerd. Na deze bijeenkomst 
zijn we nog met een grote club boeren en 
tractoren naar Den Haag gegaan, ook die 
actie hebben deze belangenorganisaties 
vol ondersteund. De demonstratie had veel 

NMV interviewde melkveehouder Ate Hylke Kuipers over mijnbouwschade. Kuipers is melkvee-
houder in  Oldehove in de provincie Groningen. Het melkveebedrijf omvat 86 hectare grond, waar 
140 koeien worden gemolken. Kuipers is een actieve boer met ondernemingen in het buitenland. 
Binnen de landsgrenzen zet hij zich in om de boeren te sterken in het mijnbouwschadedossier. 
Kuipers heeft zelf ook  gebouwen met forse mijnbouwschade 

 Ate Kuipers (derde 
van links) met CDA-
delegatie te gast bij 
aardbevingsboer in 
Loppersum.

Verkwansel het belang 
van de boer niet
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impact, de verantwoordelijke ministers 
hebben ons aangehoord. Soms moet je van 
je laten horen zodat er naar je geluisterd 
wordt. 

Daarna heeft NMV ondersteuning geboden 
om de stichting ‘Boerenbelang Mijnbouw-
schade’ in de benen te helpen. Nu een 
actieve stichting, die door adequate mensen 
bestuurd wordt. Momenteel zijn er sessies 
met boeren waarin individuele mijnbouw-
schadedossiers beoordeeld worden door een 
jurist. De stichting kijkt dan welke vervolg-
stappen mogelijk zijn. Boeren kunnen zich 
hier nog steeds voor aanmelden. We zijn nu 
met zo’n veertig dossiers bezig, maar dat 
zal zeker verder uitbreiden. Ik fungeer nog 
steeds als klankbord voor de stichting. Door 
mijn ervaring met schadeprocedures kan 
ik adviseren hoe ze zaken moeten aanpak-
ken. Praktisch inzicht en de juiste strategi-
sche inzichten kan boeren verder helpen. 
Onbezonnen voor een schadeclaim gaan, is 
onbegonnen werk. Je neemt het op tegen 
bedrijven als NAM en Shell, dat moet goed 
worden voorbereid’.
Kuipers stelt nog dat er voorheen een ont-
moedigingsbeleid gevoerd werd. Hierdoor 
zijn boeren murw geworden. Toch vindt hij 
dat boeren op moeten staan en voor hun 
belang moeten vechten. Vooral boeren die 
in een oude schadesituatie zitten, dat wil 
zeggen voor 1 maart 2017, hebben volgens 
Kuipers een goede zaak. Als ze kunnen 
aantonen dat de schade in causaal verband 
staat met aardgaswinning, moet NAM be-
wijzen dat het niet zo is. ‘Dat kunnen ze niet’, 
aldus Kuipers. Hebt u de schade aangemeld 
voor 1 maart 2017? Neem dan contact op met 
stichting mijnbouwschade. Grote kans dat 
de schade alsnog vergoed wordt. Kuipers 
waarschuwt ervoor naar de arbiter te gaan 
zonder een goed opgebouwd dossier. De 
kans is groot dat u wordt afgescheept. 

Ate Kuipers en kleinzoon verwelkomen de koning in Groningen.

Hoe is de situatie nu?
‘Er is een ‘technische commissie mijn-
bouwschade’ aangesteld, maar die werkt 
traag. Na een half jaar is er voor 1,8 miljoen 
schade uitgekeerd. Dat zijn 650 dossiers 
die beoordeeld zijn. 95% daarvan is uitge-
keerd, met als hoogste bedrag € 16.000. Er 
liggen nog 17.000 dossiers op de plank, en 
er komen er nog veel meer’.

Ik wil dat dit duidelijk is. Door die bestuurs-
overeenkomst moeten zij de boodschap 
over de gebonden vergoedingen positief 
uitdragen naar leden. Dat  baart mij 
zorgen. Bij hoogspanningskabels mag je 
niet met drones over je land vliegen, terwijl 
dat in de landbouw de toekomst heeft. 
Het is super belangrijk dat hier vanuit 
boerenperspectief naar gekeken wordt. 
Ik ben blij dat NMV zich niet in overeen-
komsten laat vastleggen’. 

 Kuipers heeft ook toegenomen schade 
na de laatste beving. Zijn privéwoning 
in Oldehove heeft hij nooit gemeld. ‘De 
boerderij in Den Ham (GN) is veel erger, 
daar zitten overal scheuren in muren en 
mestkelders. Mijn zaak ligt bij een advo-
caat, het causale verband is aangetoond. 
Ook heeft de NAM erkend dat ons bedrijf 
in het Groninger aardgasveld ligt, er kwam 
echter een aanbod die niet toereikend was. 
‘Mijn gebouwen zijn total loss, ik laat me 
niet afschepen met een fooi’.

Wat ziet u als komende uitdaging die 
NMV op moet pakken?
‘Op dit moment is er veel gaande inzake 
hoogspanningsmasten. Er is een be-
stuursovereenkomst tussen de betrokken 
standsorganisatie en Tennet. Deze stands-
organisatie heeft zich, als vertegenwoordiger 
van boeren, verbonden aan een te lage 
compensatie. 

Spandoeken hekformaat verkrijgbaar

twitter
Volg ons op 
Twitter: 
@NMVnieuws
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Wist u dat u op dit moment broeikas-
gassen uitstoot? Net zoals overigens 
alle andere 7 miljard mensen op deze 
planeet. En net als alle dieren, vogels, 
regenwormen en ander bodemleven. 
Alles wat leeft, stoot broeikasgassen 
uit. De koolstof (C) in ons voedsel 
verbindt zich na de verbranding in het 
lichaam aan de ingeademde zuurstof 
(O2). Vervolgens ademen we dit als 
koolstofdioxide (CO2) weer uit.

Is dit erg? Nee, dit is niet erg, want deze uit-
stoot maakt deel uit van de korte koolstof-
kringloop: Planten nemen CO2 op, leggen de 
C daaruit vast en stoten O2 uit. Mensen én 
dieren eten die planten weer (of dierlijke pro-
ducten), leggen een gedeelte van de C vast 
in hun lichaam en stoten de rest weer uit als 
CO2 of methaan (CH4). Allemaal uitstoot 
van broeikasgassen die onderdeel zijn van 
deze kringloop en dus niet zorgt voor een 
toename van de broeikasgasconcentraties in 
de atmosfeer.

Waardoor stijgen deze concentraties dan 
wel? Dit komt door allerlei activiteiten van 
de mens die hij vooral vanaf de Industriële 
revolutie in de 19e eeuw ontwikkeld heeft. C 
die in honderden tot miljoenen jaren is op-
geslagen komt hierdoor nu in een zeer korte 
periode vrij en wordt in de vorm van CO2 of 
CH4 uitgestoten. De belangrijkste oorzaken 
zijn het gebruik van fossiele brandstoffen, 
kalksteenwinning en mijnbouw. Deze C is in 

Koe ten 
onrechte 
zondebok
Opiniestuk van boer voor burger

een ander tijdvak vastgelegd en deze broei-
kasgassen komen er nu extra bij. Hierdoor 
zorgen zij dus wel voor een toename van de 
broeikasgasconcentraties in de atmosfeer en 
dragen hiermee bij aan klimaatverandering.

Wanneer het over koeien en andere herkau-
wers gaat is er een absurde, onrealistische 
discussie ontstaan, waarbij de methaanuit-
stoot door de koe gezien wordt als één van 
de belangrijkste oorzaken van klimaatveran-
dering. Het terugdringen hiervan is dan ook 
onderdeel van het klimaatbeleid. 

Deze methaanuitstoot, die ontstaat bij de 
fermentatie van het voer in de pens van de 
koe is echter net als de CO2-uitstoot door 
de mens, onderdeel van de korte koolstof-
kringloop. De methaan wordt namelijk 
binnen 12 jaar omgezet naar CO2. CO2 wordt 
opgenomen door het gras, de koe eet gras, 
stoot weer CH4 en CO2 uit welke weer opge-
nomen wordt door het gras, enz. Door deze 
kringloop draagt de uitstoot van methaan 
door de koe niet bij aan een toename van de 
methaanconcentratie in de atmosfeer. Tenzij 
de veestapel significant wijzigt blijft deze 

over een langere periode bekeken gelijk. 
Het is eigenlijk ook bizar: De mensheid 
verbruikt in korte tijd de in miljoenen jaren 
opgebouwde voorraden en als dan blijkt dat 
dit tot klimaatverandering lijdt geven we de 
koe de schuld! Terwijl die koe al duizenden 
jaren hetzelfde doet!  

Het is onvoorstelbaar dat het vliegverkeer en 
de scheepvaart buiten het klimaatakkoord 
gehouden zijn. Zonder aanpak van deze 
zeer vervuilende sectoren door bijvoorbeeld 
kerosine en stookolie wereldwijd zwaar te 
belasten zal het klimaatbeleid haar doel 
nooit bereiken.

Wat de Nederlandse Melkveehouders Vak-
bond (NMV) betreft dient de methaanuit-
stoot door runderen uit het klimaatakkoord 
gehaald te worden. Als dat niet gebeurt, 
moet de bruto uitstoot van broeikasgassen 
gecorrigeerd worden met de bruto vastleg-
ging van CO2 in de (voeder)gewassen. Ze 
dienen beide meegenomen te worden of 
beide niet. 
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NMV is tegen bovenwettelijke maatregelen opgelegd door zuivelverwerkers
Tenzij hier een goede compensatie tegenover staat. De kringloopwijzer, uitfasering van de aanbindstal en andere maatregelen worden 
door coöperaties in hun leveringsvoorwaarden opgenomen,. Wat NMV betreft kunnen bovenwettelijke eisen alleen geïmplementeerd 
worden als hiervoor onder melkveehouders draagvlak is. Hierover een samenvatting van het persbericht wat wij schreven in 2017: 

Friesland Campina (FC) voert de druk op om 
te verduurzamen. Maatregel na maatregel 
worden doorgevoerd om de melkveehou-
derij in de door hen gewenste richting te 
dwingen. In het nieuwe regeerakkoord 
staat dat de ‘Autoriteit Consument en 
Markt’ (ACM) erop toe gaat zien dat boeren 
hogere prijzen ontvangen van afnemers 
die bovenwettelijke eisen stellen. Bijvoor-
beeld op het gebied van duurzaamheid of 
dierenwelzijn. Hierdoor verwacht NMV dat 
de melkprijs die FC aan haar producenten 
betaalt enorm toe zal nemen. Na verplich-
ting van de Kringloopwijzer doet Friesland 

Van iedere 100 kg melk die u levert gaat er 
€ 0,05 naar ZuivelNL. Naast de melkvee-
houderij heft ZuivelNL ook nog gelden bij 
de industrie (€0,02/100kg melk). Dit maakt 
dat ZuivelNL in totaal jaarlijks een budget 
van bijna 25 miljoen euro heeft, die zij in het 
belang van onze sector aan kan wenden.

ZuivelNL is een zogenaamde ‘brancheorgani-
satie’ in de vorm van een vereniging. Zij heeft 
momenteel drie leden: De oprichtende par-
tijen LTO en NZO zijn lid, ook is NMV in 2015 
toegetreden als lid voor een breder draagvlak 
binnen ZuivelNL. Volgens NMV is de huidige 
vormgeving echter niet representatief; alleen 
LTO en NZO hebben meerdere zetels in het 
bestuur. NMV heeft bijvoorbeeld maar één 
zetel in het bestuur. Het bestuur stemt over 
projecten die door ZuivelNL gefinancierd 
worden, maar er is geen breed draagvlak 
vanuit de volledige sector in het bestuur. 
NMV is van mening dat om zuivelgelden echt 
goed te kunnen besteden, er wel een breder 
draagvlak en evenredige verdeling van stem-
recht binnen ZuivelNL moet komen. Ook een 
vertegenwoordiger van biologische melk-
veehouders, of andere organisaties, moeten 
deel kunnen nemen voor een representatieve 

Campina (FC) de aanbindstal in de ban: FC 
wil tegemoetkomen aan maatschappelijke 
eisen die aan zuivelproducten worden 
gesteld. FC legt voorwaarden op aan haar 
leveranciers, die niet bij de wet geregeld 
zijn. Dat zijn ‘bovenwettelijke maatregelen’. 
NMV betreurt dat er beperkingen worden 
opgelegd die niets met melkkwaliteit van 
doen hebben. Een uitstap naar zaken waar 
zij niet verantwoordelijk voor is lijkt men 
hierbij steeds normaler te vinden. Alle extra 
maatregelen zijn momenteel onverteerbaar 
gezien de sectorale ontwikkelingen de 
afgelopen jaren.

afspiegeling van de melkveehouderij.
In de oprichtingsfase van ZuivelNL zijn de 
volgende doelstellingen gecommuniceerd: 
‘Een interbranche organisatie heeft als doel het 
bevorderen van samenwerking in een land-
bouwsector om zo het concurrentievermogen 
te verbeteren. ZuivelNL is actief op terreinen 
waar samenwerking tussen de schakels in de 
zuivelketen tot meerwaarde leidt’. In de op-
richtingsstatuten staat dat ZuivelNL vooral 
gericht is op het financieren en faciliteren 
van onderzoeken ten gunste van de melk-
veehouderij.

NMV vraagt zich af of ZuivelNL zich vol-
doende houdt aan haar eigen doelstelling. 
Wij vinden het erg belangrijk dat zuivelgel-
den uitsluitend besteed worden ten dienste 
van de melkveehouderij. Er lopen goede 
projecten binnen ZuivelNL, maar niet alle 
projecten zijn echt ten dienste van melk-
veehouders. Terwijl deze melkveehouders 
ze uiteindelijk wel bekostigen. Ook blijkt 
dat binnen de verschillende themagroepen 
vooral eigen mensen worden ingezet. NMV 
vindt het ongewenst dat hierdoor vele 
dubbelrollen ontstaan. Mensen die een rol 
spelen in verschillende schakels van de hele 

NMV verwacht extreme melkprijsstijging

Besteed zuivelgelden democratisch, 
open én transparant 

keten, lijkt de onpartijdigheid van de organi-
satie niet ten goede te komen. Op bepaalde 
thema’s is er bovendien overlap in projecten 
van NZO en ZuivelNL. NZO is de brancheor-
ganisatie van de zuivelbedrijven. NMV zet er 
grote vraagtekens bij of dit wel het gewenste 
resultaat oplevert. Het zijn de melkveehou-
ders die ervoor zorgen dat ZuivelNL een riant 
jaarbudget geniet, het is NMV er dan ook al-
les aan gelegen dat deze gelden ten dienste 
van de melkveehouderij worden aangewend, 
waarbij een correcte afspiegeling van de 
sector in staat is die afweging te maken.

Het gezinsbedrijf is de motor van onze 
landbouwsector. Dit is ook genoemd in het 
regeerakkoord. Daarnaast vindt de sector 
diversiteit in de landbouwsector belangrijk. 
Daar staan wij als NMV ook achter. Regel-
geving die leidt tot eenheidsworst moeten 
we niet nastreven. Wat NMV betreft hebben 
alle mooie woorden vanuit de sectorpartijen 
alleen waarde als we gezamenlijk sector-
breed onderzoeken hoe we gezinsbedrijven 
kunnen versterken en behouden. Het etiket 
wat door het zuivelbedrijf op de melk ge-
plakt wordt is daarbij wel degelijk van groot 
belang voor de melkveehouderij.
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NMV standpunten
Minister Schouten gaf onlangs in een kamerbrief te kennen dat zij 
geen mogelijkheden ziet om een percentage van  het bedrijfsfos-
faatplafond vrij te stellen van afroming bij lease. Ze gaf daarbij aan 
dat dergelijke voorstellen opnieuw moeten worden voorgelegd aan 
de Europese Commissie en getoetst aan de staatssteuntoets. De 
uitkomst daarvan is onzeker, geeft zij aan. NMV is van mening dat 
de minister geen bezwaren kan hebben hiermee terug te gaan en 
opnieuw te onderhandelen met de Europese Commissie. Daar zal 
NMV dan ook voor blijven pleiten. 

De trage afhandeling van alle bezwaren en beroepen op de knelge-
vallenvoorziening inzake fosfaatrechten maakt dat NMV vindt dat 
enige coulance op zijn plaats is. De afhandeling van overschrijding 
zal door de rechter moeten worden beslist. NMV is van mening dat 
melkveehouders door de trage afhandeling van RVO niet goed kun-
nen anticiperen op hun situatie. Soms hangt zelfs de voortzetting 
van het bedrijf af van de uitspraak. Wanneer de uitspraak tegenvalt 
is het ongewenst dat deze individuele melkveehouders zich moeten 
verantwoorden voor de rechten, de hele situatie grijpt al diep in op 
het gezinsleven van deze ondernemers. 

NMV standpunten die aan de minister zijn voorgelegd, met het 
verzoek deze op te nemen in het stelsel van fosfaatrechten: 

•  Introductie van rekening courant systeem waarbij melkveehou-
ders de mogelijkheid krijgen een geringe over- of onderschrijding 
te kunnen verrekenen met het navolgende kalenderjaar. 

•  Een percentage van 5% afromingsvrij te bestempelen voor lease.
•  Handel in fosfaat is mogelijk tot en met 31 januari voor het voor-

gaande kalenderjaar. Dan is duidelijk welke bedrijven nog ruimte 
in hun bedrijfsplafond hebben en kunnen zij acteren. 

•  Het toevoegen van een extra diercategorie voor kalveren waar-
van bij de geboorte kan worden vastgesteld dat het gebruiksdoel 
niet dient voor de melkveehouderij, maar dat het kalf zal worden 
overgezet naar code 112, 115, 116, 117 of 122. 

FosfaatrechtenDe NMV-contributie voor melkveehouders 
bestaat uit contributie per bedrijf (incl. één 
persoon) afhankelijk van de omvang van de 
melkveehouderijtak (kg geleverde melk) Voor 
jongvee opfokkers geldt Bij jongvee opfokkers 
is de contributie ook per bedrijf (incl. één per-
soon), maar wordt uitgegaan van het aantal 
stuks jongvee. Bekijk hier de jaartarieven:

Melkveehouders
onder 200.000 kg (€ 145)
tussen 200.000 en 400.000 kg (€ 190)
tussen 400.000 en 600.000 kg (€ 240)
tussen 600.000 en 800.000 kg (€ 290)
tussen 800.000 en 1.000.000 kg (€ 350)
tussen 1.000.000 en 1.200.000 kg (€ 410)
boven 1.200.000 kg (€ 460)

Jongvee opfokkers
minder dan 50 stuks (€ 120)
tussen 50 en 100 stuks (€ 165)
meer dan 100 stuks (€ 215)
(drukfouten voorbehouden)

U ontvangt een gratis bodywarmer en 
10x per jaar het ledenblad ‘Koebont’. Via 
ledenberichten en website houden wij u 
wekelijks op de hoogte waar NMV mee 
bezig is en wat er speelt in de melkveehou-
derij. U bent van harte welkom op onze 
bijeenkomsten landelijk, provinciaal en 
regionaal. Bovendien heeft u stemrecht: 
hiermee bepaalt u mede de koers van NMV, 
de koers van de melkveehouderij.
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Beulink is getrouwd en heeft drie 
kinderen (12, 15 en 17 jaar). Samen 
wonen zij bij hun melkveebedrijf te 
Zelhem. 

Het melkveebedrijf maakte eerder de 
switch van melkvee in combinatie met 
vleesvee naar volledig melkvee. In 2014 
nam Beulink een nieuwe stal in gebruik 
waar nu met twee Lely’s gemolken wordt 
in een traditionele ligboxenstal. De stal is 
uitgevoerd met emissiearme vloeren en 
zonnepanelen. Ten tijde van de beruchte 
peildatum waren er onvoldoende koeien 
op het bedrijf. Op 50 hectare grond houdt 
hij nu zo’n 100 koeien. Dat moet eigenlijk 
richting de 180 stuks melkvee.

Wat is het belang van 
belangenbehartiging?
‘Voor mij moet het belang van de boer 
op plek nummer één gezet worden. Niet 
iedere belangenorganisatie denkt daar 
hetzelfde over. Ik ben lid van zowel LTO als 
NMV. Nog niet zo lang geleden ben ik lid 
van NMV geworden, omdat die ook goed 
werk verzetten’. Deze gedreven melk-
veehouder wil zich georganiseerd laten 
vertegenwoordigen. Volgens hem heb je 
weinig in de melk te brokkelen bij de be-
leidsmakers, zodra je dat los laat. ‘Je kunt 
het overleg met de politiek niet uit de weg 
gaan, maar momenteel wordt er teveel 
gepolderd. Het wordt op deze manier te 
moeilijk gemaakt. Het fosfaatrechtenstel-
sel is ook uitgelopen op een drama. Mijn 
stal staat bijvoorbeeld halfvol. Ik zou daar 
graag een schadevergoeding voor krijgen, 
en voel mij wat dat betreft enigszins in de 
steek gelaten. De diversiteit is zo groot in 
dezelfde sector, we passen niet allemaal 
door hetzelfde gaatje. Daar moeten belan-
genorganisaties voor opkomen’. 

Van welke organisaties ben je lid?
Naast een NMV- én LTO-lidmaatschap is 
Beulink ook actief voor ‘Innovatief Uit de 
Knel’. Daar zoeken ze naar mogelijkheden 
in het fosfaatrechtenstelsel om ruimte te 
creëren voor een specifieke groep melk-

Belangenbehartiging
NMV sprak met Ronald Beulink over 
de waarde van belangenbehartiging

veehouders; gedupeerden met nieuwe, 
innovatieve stallen, die rond de peildatum 
nog niet vol stonden. 

Wat zou nog meer aandacht behoeven in 
onze sector?
Iedereen kijkt wel naar de landbouw maar 
goede uitgangspunten ontbreken op dit 
moment. Daar waar de landbouw werkelijk 
verantwoordelijk voor is als het gaat om 
vervuiling in water of lucht, moeten we die 
verantwoording ook nemen. Maar vervui-
lers in andere sectoren moeten ook ter ver-
antwoording geroepen worden. Nu komt 
klimaat vooral op ons bord. En niemand in 
de politiek die zich daar echt aan stoort. 
Beulink geeft aan dat de landbouw zich
 in de huidige gang van zaken van de 
kaart laat vegen. Andere partijen gaan 
mee in de waan van de dag, ondanks de 
herhaaldelijke uitleg van NMV over de 
verloop van methaan in de korte koolstof-
kringloop. 

Er zijn steeds minder koeien, maar de 
problemen nemen toe. Beulink vervolgt: 
De huidige auto’s vervuilen misschien 
minder, maar door de enorme toename 
hiervan zijn we per saldo slechter uit. 
De landbouw wil wel bewegen, maar de 
duimschroeven worden momenteel alleen 
maar aangedraaid. En wat bereiken we er 
nou eigenlijk mee’, vraagt hij zich hardop 
af. ‘Als de onderliggende agenda gewoon-
weg ‘krimp’ is, dan houd je dat niet tegen’. 
Beulink betreurt het dat melkveehouders 
constant met kostprijsverhogende zaken 
geconfronteerd worden en spreekt van een 
sterfhuisconstructie. Hij zou willen dat de 
sector zich niet meer zo in een hoek laat 
drukken. Als de onderliggende agenda 

inkrimping van de agrarische sector is, 
dan moeten ze volgens Beulink de boeren 
gewoon uitkopen. 

Wat vind jij positief aan NMV?
NMV is een club die het belang van de boer 
nog echt dient. Zij dragen echt de prakti-
sche zaken waar een boer tegen aanloopt 
uit. Daarbij kan een beetje meer reuring af 
en toe, echt geen kwaad, aldus Beulink.

U hebt aangegeven zelf ook actief te 
willen zijn in belangenbehartiging
‘Ik vind het vervelend dat beleid altijd 
overal ruimte weghaalt op basis van 
ongenuanceerde cijfers. Zo gaat het op 
het gebied van fosfaat, nitraat en klimaat. 
Alles resulteert in een gedrocht van een 
wetgeving, berust op berekeningen en aan-
names. Wanneer je afspraken maakt met 
andere partijen moet dat gedaan worden 
op basis van gedegen onderbouwing met 
cijfers. Als we de overheid vrij spel geven 
mogen we hopen dat de werkelijkheid eruit 
komt. Je kunt pas iets implementeren als 
er een realistisch beeld is van de haalbaar-
heid. Zoals de visie grondgebondenheid 
van NZO en LTO. Er worden vermeende 
voordelen verwacht, maar dat weet je van 
tevoren dus niet. Dit soort zaken moeten 
beter doordacht worden. We moeten wel 
zelf de regie kunnen houden over hoe ons 
bedrijf eruit ziet. Daar wil ik me graag voor 
inzetten. Persoonlijk werk ik graag mee om 
de juiste boodschap uit te kunnen dragen. 
In de exportmarkt waarin we ons bevin-
den, is de landbouw erg kwetsbaar. Ook al 
voegen we nog zoveel handelswaarde toe 
aan ons land. Een sterke agrarische sector, 
ook daar wil ik me hard voor maken.
De heer Beulink  heeft zich vrijblijvend voor 
de NMV-commissie klimaat aangemeld.
Eén ding is zeker; diversiteit in de sector 
is een groot goed. Actieve boeren zoals 
Beulink zijn onmisbaar om het verhaal van 
de melkveehouder uit te blijven dragen.

“ In de exportmarkt is 
landbouw belangrijk, maar 
erg kwetsbaar. Een sterke 
agrarische sector, daar wil 
ik me hard voor maken.”
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Omdat deze Koebont ook door veel niet NMV-leden gelezen 
zal worden, delen we graag een aantal publicaties uit eerdere 
edities met u. Zo heeft NMV jaren voor de afschaffing van het 
melkquotum gezegd dat dit geen goed plan was. U kunt dit 
teruglezen in het door NMV geschreven rapport van 2007 
‘Afschaffing melkquotum, een historische vergissing’. 
Toenmalig voorzitter, vandaag de dag nog steeds actief als lan-
delijk bestuurder bij NMV, Hans Geurts, schreef er in de Koebont 
van september 2010 een column over. Voor zowel NMV-leden als 
niet leden; laat onderstaand verhaal even goed op u inwerken.

Samen met onze vicevoorzitter heb ik on-
langs een gesprek gehad op het ministerie 
over sturingselementen na 2015. De vraag 
die men zich op het ministerie stelt, is of er 
een volumebeleid moet komen na 2015. En 
zo ja, hoe moet die er uit zien. Doordat er 
op dit moment nog geen nieuw kabinet is, 
staat deze ontwikkeling even stil, maar een 
nieuwe minister zal dit snel weer oppakken.

Als alles doorgaat zoals gepland, verdwijnt 
in 2015 de melkquotering en verdwijnen ook 
de dierrechten in de intensieve veehouderij. 
Welke gevolgen heeft dat voor het aan-
tal stuks vee dat in Nederland gehouden 
wordt? Komt er een explosieve groei, of valt 
dat wel mee? De belangrijkste vraag is: hoe 
blijft Nederland binnen zijn milieugebruiks-
ruimte? Ruimte wat betreft fosfaatplaat-
sing, ammoniakuitstoot en uitstoot van 
broeikasgassen.

Deze vraag blijkt veel actueler te zijn 
dan verwacht: we zitten er nu al boven!!! 
Nederland heeft met Brussel afgesproken 
dat de fosfaatproductie in Nederland niet 
hoger mag zijn dan de fosfaatproductie van 
2002. Deze afspraak is onderdeel van het 4e 
Nitraatactieplan en dus voorwaarde voor 
het verkrijgen van de derogatie. De fosfaat-
productie van 2008 blijkt echter al boven dit 

niveau te liggen. Minimaal weliswaar, maar 
het ligt er boven. En Brussel weet dit ook. 
De reactie is zeer eenvoudig: Nederland 
moet zich aan de afspraken houden, dus 
zorg maar dat de fosfaatproductie zakt.

De stijging van de fosfaatproductie is ove-
rigens goed te verklaren. Het melkquotum 
is vanaf 2006 ieder jaar verruimd en zoals 
van Nederlandse melkveehouders verwacht 
mag worden, melken we dat ieder jaar vol. 
Het aantal stuks vee dat daar voor nodig is, 
groeit dus mee. Het aantal kippen, varkens 
en geiten blijkt echter ook gegroeid. Hier 
zijn waarschijnlijk veel latente rechten in 
gebruik genomen.

Op dit moment richt men zich nog vooral 
op het voerspoor. Door meer fosfaatarme 

De vooruitziende blik 
van NMV

Deze ontwikkeling toont 
eens te meer aan, dat 
melkveehouders die 
denken dat ze straks, als 
de melkquotering er vanaf 
is, zonder beperking vol gas 
vooruit kunnen, zichzelf 
voor de gek houden.

grondstoffen in de brok te verwerken, zal de 
fosfaatopname en dus ook de uitstoot via de 
mest afnemen. De vraag is echter hoe lang 
dit voldoet. De quotumuitbreiding is ook in 
2009 en 2010 doorgegaan en blijft doorgaan. 
Het aantal stuks vee blijft dus toenemen.

Hoewel niemand hier nog aan wil, zal er 
toch een nieuwe beperking moeten komen. 
In 2012 starten alweer de onderhandelingen 
voor het 5e Nitraatactieplan. Als Nederland 
niet aantoont zich te houden aan de afspra-
ken komt een volgende derogatie serieus 
in gevaar. De fosfaatproductie is onderdeel 
van de onderhandelingen. Deze ontwikke-
ling toont eens te meer aan, dat melkvee-
houders die denken dat ze straks, als de 
melkquotering er vanaf is, zonder beperking 
vol gas vooruit kunnen, zichzelf voor de gek 
houden. Er zullen nieuwe beperkingen ko-
men en de investeringen zullen verschuiven 
van melkquotum naar zaken als grond, dier- 
en/of ammoniakrechten en emissiearme 
stallen, in het ergste geval volledig dicht, 
met een luchtwasser er op.

Column van Hans Geurts, voormalig voorzitter 
NMV, uit ledenblad Koebont 154, september 
2010

Sturingselementen na 2015
Column van september 2010
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Volgens de Dikke van Dale betekent dit: 
‘De zaken mooier voorstellen dan ze zijn’.
Toen we in Nederland na de afschaffing van 
de melkquotering, met de mestwetgeving 
uit de bocht vlogen, waren er eigenlijk 
drie keuzes. Een GVE-norm per hectare, 
de meest simpele, viel af omdat dit voor 
sommige organisaties gewoon een brug 
te ver was. Ook had de wetgever verzuimd 
om vóór de afschaffing van de quotering 
de mestwetgeving hierop in te richten. 
Hierdoor had niemand de wet overtre-
den, waardoor implementatie van een 
GVE-norm juridisch erg lastig was voor de 
overheid.

De keuzes die overbleven ging tussen 
dierrechten of fosfaatrechten. De keus viel 
op fosfaatrechten. Hier was volgens an-
dere sectorpartijen de meeste steun voor. 
Vooral omdat een aantal slimme jongens 
de kringloopwijzer (KLW) hadden bedacht 
en we daarmee dankzij fosfaatefficiëntie 
weer meer zouden kunnen produceren. De 
leden van NMV hebben in een algemene le-
denvergadering (ALV) de KLW afgewezen. 
De KLW is te fraudegevoelig, en klopt daar-
bij lang niet bij alle bedrijven. Uiteindelijk 
kreeg hij ook geen goedkeuring van Brussel 
en het ministerie. 

Zo hebben we na de melkquotering met 
de keuze voor fosfaatrechten én de KLW 
het wel erg bont gemaakt met ‘window 
dressing’ in de landbouw. Voor de slimme 
jongens die KLW hebben ontwikkeld, waar 
inmiddels de nodige miljoenen in zijn 
geïnvesteerd, is er echter nog wel hoop. 
Zij maken er gewoon nog een nieuwe 
klimaatmodule bij. Op die manier stijgt de 
duurzaamheidsfactor van de kringloopwij-

Window dressing
zer en rekenen zij op nieuwe kansen voor 
implementatie. De onderhandelaars die 
aan de klimaattafel zaten voor de land-
bouw hebben echter hun taak verzaakt. 
Ze hebben de vastlegging van CO2 in de 
bodem, en de korte koolstofkringloop, niet 
goed uit kunnen leggen. Hierdoor dreigt 
wederom dwaling. Maar uit alle macht 
probeert men de zaken weer mooier voor 
te stellen dan ze zijn.

NMV vindt we dat we de feiten onder 
ogen moeten zien en daarnaar moeten 
handelen. Wij denken vanuit de praktijk, 
zonder projectbureau die afhankelijk is 
van overheidssubsidies. We maken geen 
raamwerkafspraken of schadeprotocol-
len waaraan een verdienmodel kleeft voor 
onze organisatie. Daarom schromen we 
niet om onze leden te raadplegen over 
belangrijke zaken. Hierdoor hebben zij 
het laatste woord bij belangrijke strate-
gische keuzes. Ik ben dan ook blij dat we, 
ondanks alle moeilijkheden in onze sector, 
nog steeds over een groeiend ledenaantal 
beschikken.

Als ik kijk naar de problemen waar we nu 
in zitten, moeten we concluderen dat het 
keurslijf van fosfaatrechtenstelsel veel te 
strak zit. Bij een kleine overtreding pleegt u 
al een economisch delict, om nog maar niet 
te spreken over de ingrijpende gevolgen. 
NMV wil dat we naar een rekeningcou-
rant systeem gaan, die de mogelijkheid 
biedt om 5% op- of onderschrijding te 
kunnen middelen met het opvolgende 
jaar. Zo kunnen we op een verstandige 
én verantwoorde manier ons bedrijfsfos-
faatproductieplafond benutten. Het werd 
zo mooi voorgesteld, maar volgens mij 

waren we met dierrechten veel beter af 
geweest. Want exact uitkomen op het be-
drijfsfosfaatproductieplafond is een forse 
uitdaging. Daarom is het onaanvaardbaar 
dat zoiets kan leiden tot een economi-
sche delict voor de melkveehouder. Bij de 
introductie van stoplichten heeft de over-
heid niet voor niets ook een oranje licht 
geïntroduceerd. Dit is om overtredingen te 
beperken en ruimte aan mensen te bieden 
om te kunnen anticiperen. We roepen de 
overheid dan ook op de regels van het 
fosfaatrechtenstelsel hierop aan te passen, 
zodat een geringe overtreding niet direct 
tot een delict leidt, en melkveehouders 
gemakkelijker kunnen anticiperen.
Wilt u de zaken niet mooier voorgespiegeld 
krijgen dan ze zijn? Word dan NMV-lid!

Inkomen daar draait het om.
      
Harm Wiegersma
Voorzitter

Column

Lees op onze website:

• Veel onduidelijk bij BVD-aanpak

• NMV schiet op ganzenaanpak Friesland

• NMV zet druk op Unie van Waterschappen 

• Aan sleepvoetverbod hangt een luchtje
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Word lid van NMV en ding ook mee
Na roerige jaren die onze kostprijs alleen maar heeft doen oplopen vindt NMV het tijd 
dat er ook weer wat naar u toe komt. NMV doet haar slogan eer aan: We gaan namelijk 
10 kilogram ongebruikt fosfaat verloten aan een lid die deelneemt aan deze NMV-actie. 
Ook als u geen lid bent, maar direct als lid inschrijft, kunt u meedoen aan deze actie. 

Er zijn twee mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de 10 kilogram fosfaat:
1.  Knip onderstaande bon uit en lever volledig ingevuld in bij de NMV-stand op de beurs 

in Hardenberg (30 oktober t/m 1 november 2018) of Gorinchem (27, 28 en 29 november). 
De bonnen worden verzameld in een melkbus waaruit de notaris de winnende bon 
trekt. Nog geen lid? Word lid op de beurs en maak direct kans op 10 kg fosfaat. 

2.  Ga naar onze website www.nmv.nu en laat via de link ‘fosfaatloting’ uw gegevens  
achter. Lid worden kan direct via deze link. Inschrijven met deelname voor fosfaat-
loting kan tot en met 29 november aanstaande. 

De winnaar van de 10 kilogram fosfaat wordt uiteraard officieel getrokken door een 
notaris. Na de trekking zal eerst worden gecontroleerd of het bedrijf op de getrokken 
bon een actief lidmaatschap heeft bij NMV. Alleen NMV-leden, dingen mee naar de prijs. 
De 10 kilogram fosfaat geldt ná overschrijving, de 10% afroming is dan al verrekend. 
U ontvangt dus netto 10 kilogram fosfaat productieruimte. Inschrijven voor de actie kan 
tot en met 29 november. Dit is tevens de laatste beursdag in Gorinchem. De winnaar 
zal bekend worden gemaakt via onze website www.nmv.nu

“Inkomen, daar draait het om!”

Win belangenbehartiging Word lid

Knip deze bon uit, vul volledig in, en lever in bij de NMV-stand op de beurs! 
Of meld aan via www.nmv.nu

NMV informatie NMV actie:

Win 10 kg fosfaat

Naam: 

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

NMV lid? Ja / Nee*

*Bent u geen lid, maar wilt u wel lid worden?  Vul onderstaande gegevens in.

Melkveehouder
Vul hier uw geleverde kg melk op jaarbasis in:    kg

Jongvee-opfokker
Vul hier uw aantal stuks jongvee op jaarbasis in:    stuks

Ik ga akkoord met de voorwaarden van het NMV-lidmaatschap. (www.nmv.nu)

Bon winactie 10 kg fosfaat

Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws
De Koebont verschijnt maandelijks.

Contactpersonen per provincie

Drenthe
Evie Waninge, Dwingeloo
•0521 591468 • drenthe@nmv.nu

Flevoland
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 • flevoland@nmv.nu

Friesland
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 • friesland@nmv.nu

Gelderland
John Spithoven, Maurik
06 12129178 • gelderland@nmv.nu

Groningen
Ate Kuipers, Oldehove
06 23371122 • groningen@nmv.nu

Limburg
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 • limburg@nmv.nu

N-Brabant
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 • brabant@nmv.nu

N-Holland
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 • nholland@nmv.nu

Overijssel
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 • overijssel@nmv.nu

Utrecht
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 • utrecht@nmv.nu

Z-Holland
Henk van Egmond, Nieuwkoop
0172 570697 • zholland@nmv.nu

Zeeland
Henk van Egmond, Nieuwkoop
0172 570697 • zeeland@nmv.nu

Oktober t/m december 
Strobalen gesprekken regionaal

Oktober
Commissie vergaderingen

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

Agenda
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