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In januari werd grootschalige kalveren-
fraude aangekondigd door de minister. 
Het beeld van daadwerkelijke fraude 
werd al snel steeds verder genuanceerd. 
NMV heeft de sector en het ministerie 
direct opgeroepen om eerst een zorg-
vuldige en uitgebreide analyse te maken 
van de werkelijke omvang van de mis-
standen. Want menselijke fouten kunnen 
voorkomen. Ook gaf NMV aan dat het 
van groot belang is dat de sector ge-
consulteerd wordt, voordat er conclusies 
getrokken worden over data die wellicht 
verkeerd geïnterpreteerd is. Helaas pak-
te de media, door de wijze van commu-
niceren, direct grootschalig uit rondom 
de I&R onregelmatigheden waardoor de 
complete sector weggezet werd als frau-
deurs. 

NMV vindt dit betreurenswaardig. Zeker 
nu blijkt dat er op dit moment bij 128 
bedrijven een proces verbaal is opge-

Melkveesector onterecht weggezet als 
fraudeurs in I&R zaak

maakt. Dit zijn bedrijven waarbij de mis-
standen dusdanige omvang hadden, 
dat rechtsvervolging terecht was. Of de 
geconstateerde onregelmatigheden op 
deze bedrijven daadwerkelijk tweelingen 
betreft, wordt niet vermeld. Aan 50 be-
drijven is een schriftelijke waarschuwing 
gegeven. NMV gaat ervan uit dat hier 
weliswaar sprake was van onregelma-
tigheden van zodanige omvang dat een 
waarschuwing noodzakelijk bleek. Maar 
dat er geen sprake geweest kan zijn van 
aantoonbare fraude. Er zijn weliswaar 
nog een aantal bedrijven in onderzoek, 
waardoor dit percentage mogelijk nog 
iets omhoog kan gaan. Duidelijk is wel 
dat de voorlopige conclusie kan zijn dat 
er niet massaal gefraudeerd is, zoals eer-
der wel geïmpliceerd werd.

NMV begrijpt niet waarom hier niet 
meer behouden mee omgegaan is. Zeker 
gezien de klappen die onze sector heeft 

moeten incasseren sinds de aankondi-
ging van fosfaatrechten. De imagoscha-
de die is toegebracht is enorm. Het lijkt 
er zelfs op dat er nu aangescherpte I&R-
regels komen voor alle melkveehouders. 
Gezien de uiteindelijke omvang van de 
fraude vindt NMV dit onterecht. Dit heb-
ben wij duidelijk onderbouwd aangege-
ven in de internetconsultatie. Ook heb-
ben we de landbouwwoordvoerders van 
de Tweede Kamer op de hoogte gesteld 
van onze standpunten.

Er blijken ook nog steeds bedrijven te 
zijn waarbij de melkveehouder nog geen 
actie heeft ondernomen om de onregel-
matigheden te herstellen. NMV roept op 
voorzichtig om te gaan met deze be-
drijven. De kans is groot dat er andere 
problemen dan I&R-onregelmatigheden 
spelen op deze bedrijven.



Begin oktober zijn antwoorden op Kamer-
vragen gepubliceerd over het sleepvoet-
verbod. Het sleepvoetverbod per 1 januari 
2019 blijft gehandhaafd, ondanks dat er 
volgens NMV nog geen goede en betaal-
bare alternatieven voorhanden zijn. De 
minister stelt dat het verbod nodig is om 
tot aantoonbare vermindering van de am-
moniakemissie uit de landbouw te komen, 
in het kader van het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS). Eén van de afspraken in de 
‘Overeenkomst generieke maatregelen in 
het kader van PAS’ (maart 2014) was om 
via het sleepvoetverbod op grasland en 
veen de ammoniakemissie te verminde-
ren. 

Alternatieve bemestingstechnieken
De minister geeft aan dat alternatieven 
aan de volgende criteria moeten voldoen: 
1: eenzelfde of hogere ammoniakemis-
siereductie als het injecteren van mest. 
2: geen negatieve gevolgen voor andere 

milieuaspecten. 3: handhaafbaar en con-
troleerbaar. 

Alternatieven die voldoen zijn; de pulse-
trackbemester (brengt drijfmest in kuiltjes 
in de grond) en de sleepvoetbemester 
waarbij de drijfmest verdund met wa-
ter (twee delen mest en één deel water) 
op de grond wordt gebracht, in strookjes 
van maximaal 10 cm breed. De complice-
rende factor van deze alternatieven is de 
controleerbaarheid. In het geval van de 
combinatie van sleepvoetbemesting met 
toevoeging van water moeten er sensoren 
worden geplaatst die kunnen borgen wat 
de mengverhouding mest/water is. Deze 
sensoren zijn erg duur. De raming is dat dit 
zo’n 15.000 euro per zal gaan kosten. Dat 
is geen gedegen alternatief volgens NMV.

Vrijstelling mogelijk bij bovengemid-
deld weiden
Ook bovengemiddeld weiden kan leiden 

tot een uitzondering waarbij (gedeeltelijk) 
nog gebruik mag worden gemaakt van 
de sleepvoet. Hierbij is gekeken (CDM) 
hoeveel weidegang nodig is om tot vol-
doende ammoniakemissiereductie te ko-
men. Om de sleepvoetbemester nog toe 
te passen, en alle drijfmest onverdund uit 
te rijden, zijn er gemiddeld 4.200 weide-
uren nodig om aan deze voorwaarde te 
voldoen. Het vereiste aandeel weide-
gang-uren wordt lager naarmate een gro-
ter aandeel met een emissiearm systeem 
wordt uitgereden: bij 60% emissiearm zijn 
2450 weidegang-uren nodig. De weide-
gang registratie zal volgens de minister 
plaatsvinden via de weidegangborging 
van uw zuivelfabriek.

Haalbare alternatieven
NMV wil de melkveehouderij behoeden 
voor fouten waarbij achteraf geconclu-
deerd wordt dat er meer en gedegen on-
derzoek gedaan had moeten worden naar 
de eff ecten van voorgenomen maatrege-
len. Zo lang bewezen robuuste en vooral 
betaalbare alternatieven niet voorhanden 
zijn is het zeer onwenselijk het sleepvoet-
verbod door te voeren. NMV roept  dan 
ook op dit verbod verder op te schorten. 
En zal dit standpunt uit blijven dragen bij 
de minister en haar ministerie.
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Vanuit commissie Dieren: Onduidelijkheden omtrent IBR- en BVD-vrij verplichtingen
Onduidelijkheden omtrent IBR- en BVD-vrij verplichtingen voor melkveehouders. Vooral de route en aanpak ‘BVD bestrijding’ roept 
vragen op. Veel gehoord is het verplicht nemen van een ‘oorbiopt’ van stierkalveren bestemd voor de mesterij. Deze dieren verlaten 
het bedrijf spoedig. 

Dit onderzoek doet men niet voor de mester, het is om geen dragers over het hoofd te zien of informatie te missen omtrent de 
BVD-status van uw dieren. In het verleden werd onderzoek bij stierkalveren voor de mesterij onnodig geacht. Met de kennis van nu 
blijkt dat op bedrijven, die volgens de oude BVD-route vrij waren, soms toch antistoff en worden aangetoond. Dat betekent dat er 
dragers zijn gemist! Om een maximaal resultaat te bereiken, en uw bedrijf te beschermen tegen BVD, heeft men gekozen voor de 
BVD-antistoff enonderzoek in plaats van het virusvrij-onderzoek. 

Voor specifi eke vragen kunt u het beste contact opnemen met uw eigen dierenarts of eventueel de GD. De kennis bij de zuivelfabrie-
ken is vaak onvolledig. Overleg met uw eigen dierenarts welke route het beste bij uw bedrijfssituatie past, maar wees kritisch. Vraag 
naar de reden voor een bepaalde aanpak. Besteedt u uw jongvee uit? Dan is het raadzaam de beste aanpak te bespreken met een 
buitendienstmedewerker van de GD. Tot slot adviseren wij u nadrukkelijk, dat als u kiest voor de vaccinatie-route of voor bescher-
mend vaccineren, om dit uitsluitend te doen met een markervaccin. Want het ‘BVD vrij’ programma is gebaseerd op antistoff en. 
Hierbij is het noodzakelijk onderscheid te kunnen maken tussen het veldvirus of het vaccinatievirus. Maar op dit moment is er geen 
BVD-markervaccin beschikbaar dus bij vaccineren “vervuilt “ u de antistoff envrij-status van uw dieren en tankmelkonderzoek. NMV 
heeft dit dilemma aangekaart bij GD en zuivelverwerkers. Wij hebben hierover op korte termijn een gesprek.

Hebt u ook een vraag voor deze rubriek?
Stuur hem naar: info@nmv.nu en wellicht ziet u uw vraag terug in een volgende Koebont!

Vraag van lid?



De melkveehouderij is in het klimaatak-
koord vertegenwoordigd aan de sector-
tafel ‘Landbouw en landgebruik’. Voor 
die tafel zijn er drie subgroepen samen-
gesteld die de te nemen maatregelen 
verder uit gaan werken. De drie subgroe-
pen zijn:
1  Melkveehouderij en zuivel
2  Varkenshouderij
3  Mestbewerking, mestverwerking en 

bemesting
NMV is uitgenodigd aan te schuiven aan 
de subgroep ‘melkveehouderij en zuivel’. 
Wat NMV als grootste risico ziet is dat 
bij de uitwerking van deze klimaattafel 
een onrealistische reductiedoelstelling 
wat betreft methaan wordt neergelegd, 
die alleen met vergaande maatregelen 
behaald kunnen worden.

NMV in uitwerkgroep klimaattafel
Onze inzet zal er dan ook zoveel moge-
lijk op gericht zijn om het totaaloverzicht 
te behouden. Het is niet zinvol op allerlei 
verschillende deelgebieden afzonderlijke 
doelstellingen te formuleren. De bena-
dering moet als één geheel gezien wor-
den. We willen aandacht vragen voor het 
NMV-standpunt over de korte koolstof-
kringloop en gaan ons uiterste best doen 
om deze standpunten in de uitwerking te 
betrekken. Een consequentie hiervan zou 
moeten zijn dat de uitstoot van methaan 
alleen kan worden meegenomen als ook 
de tijdelijke vastlegging van CO2 in voe-
dergewassen als compensatie meege-
teld wordt. Of je neemt ze beide mee, of 
beide niet.

Daarnaast ziet NMV mogelijkheden voor 
verruiming van de gebruiksruimte dierlij-
ke mest: Dit voorkomt dat er mest moet 
worden afgevoerd. Tegelijkertijd ver-
mindert het vervoersbewegingen voor 
afvoer van mest en aanvoer van kunst-
mest. Ook is organische mest goed voor 
de opbouw van organische stof (CO2 
vastlegging) terwijl er voor de produc-
tie van kunstmest juist heel veel aardgas 
nodig is, waardoor dit veel milieuver-
vuilende emissies met zich mee brengt. 
Dit zijn enkele speerpunten die wij hoog 
in het vaandel zullen houden. Mocht er 
meer nieuws zijn die we met u kunnen 
delen dan ontvangt u uiteraard een le-
denbericht van ons.

Herverkaveling past men toe om meer 
logica en samenhang in het bedrijf te 
realiseren. Vervolgens kun je dat prin-
cipe van logica en samenhang ook op 
andere terreinen toepassen. De minis-
ter heeft aangekondigd een herbezin-
ning van het mestbeleid te willen fa-
ciliteren. Laten we hopen dat zij onze 
praktijkinzichten daarin gaat betrek-
ken.

Als we de balans opmaken van het na-
tuurbeleid dan móet de conclusie wel 
zijn dat het veel heeft gekost maar 
dat de doelen niet gehaald zijn. Er is 
5,5 miljard uitgegeven aan de realisa-
tie van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Voor de opvolger van de EHS, 
het ‘Natuurnetwerk Nederland’, kregen 
provincies een bedrag van 205 miljoen 
oplopend tot 305 miljoen in 2018. De 
doelstelling van de EHS was om biodi-
versiteit te behouden en te herstellen. 
We kunnen rustig concluderen dat dit 
niet is gelukt. Bij ongewijzigd beleid zal 
het ook nooit lukken. 

Op het gebied van mestbeleid kunnen 
we dezelfde conclusies trekken: het 
heeft ons, als sector, veel gekost, maar 
de resultaten blijven achterwege. Het is 
zelfs zo dat wanneer wij als sector nu 
niet goed uitkijken, hetzelfde opnieuw 
zal gebeuren in de klimaatdoelstellin-

gen. Bij NMV pleiten we dan ook voor 
meer samenhang op alle gebieden om 
tot een evenwichtig landbouwbeleid te 
komen. Het verbod op de sleepvoet, 
de uitzonderingen die worden ge-
maakt om de sleepvoet wel te mogen 
gebruiken, getuigt van weinig kennis 
van een goede landbouwpraktijk: Toe-
passing van mest, verdund met veel 
water, vergroot het risico op afspoeling 
in het voorjaar. De grond is dan door 
de seizoensinvloed van zichzelf vaak al 
nat. Terwijl de emissie, in het voorjaar, 
veel lager is dan in de zomer. De kop-
peling aan weidegang, om de maat-
regel zo te rechtvaardigen, lijkt meer 
op een staaltje ‘creatief boekhouden’ 
dan een maatregel die het milieu dient. 
Volgens mij was het beter geweest om 
de sleepvoet in het voorjaar gewoon 
toe te staan, en in de zomer dan mest 
verdund uit te laten rijden met de 
sleepvoet. Dit werkt ook nog eens op-
brengstverhogend en nodigt uit voor 
een kleinere gift, wat weer beter is voor 
de bodem en het bodemleven.

Als de overheid de biodiversiteit op 
het boerenland écht wil herstellen dan 
zal zij uit een ander vaatje moeten 
tappen. Mestaanwending zal met een 
soort ‘bovengrondse’ techniek moeten 
plaatsvinden en worden gekoppeld 
aan bronmaatregelen in de stal. Als 
je daar nog een vorm van populatie-
beheer van predatoren aan toevoegt, 
zal dit er tezamen voor kunnen zorgen 

dat de teloorgang van de weidevogels 
wordt gestopt. Ook zal de CO2-emissie 
vanuit veengrond beduidend minder 
worden, daar de graszode niet meer 
wordt doorsneden. Als NMV pleiten 
we dan voor een grondige herverkave-
ling op alle beleidskaders. Hierbij moet 
voorop staan dat er een goede samen-
hang dient te zijn van alle maatrege-
len, om zo de gestelde doelen wel te 
behalen.

Een mooi voorbeeld hiervoor is onze 
inbreng in de GLB-discussie; Daar heb-
ben we gepleit om blijvend grasland 
te belonen. Dat draagt bij aan CO2-
doelstellingen, de verbetering van de 
waterkwaliteit én de terugdringing 
van nodeloze regelgeving. We hopen 
dan ook dat het de minister lukt om 
de regie te nemen in de 
herverkaveling van het 
landbouwbeleid.
En daarnaast ver-
wachten we dat 
ze oog heeft voor 
de moeilijke situatie 
waarin veel melk-
veehouders 
verkeren.
Want voor 
zo wel boer 
als minister 
geldt; inko-
men, daar 
draait het 
om. 3

Van de voorzitter...
Herkaveling 
van beleid
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MAIN Energie heeft inmiddels veel 
NMV-ers als vaste klant. De kracht 
van MAIN Energie zit in het persoon-
lijke contact en het vertrouwen van 
de klant. Als u klant wordt bij MAIN 
Energie profi teert u van onze scher-
pe tarieven en onze overstapservice. 
Wij nemen alle administratieve romp-
slomp uit handen en verzorgen de to-
tale, naadloze overstap. Hierdoor 

blijft u te allen tijde verzekerd van le-
vering 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 MAIN Energie. U kunt ons te-
lefonisch bereiken op 088 - 08 09 000 
of per e-mail via sales@mainenergie.nl.

19 nov
NMV-commissie vergaderingen

17 dec
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Beurs Gorinchem

NMV inspraak in
hoorzitting GLB

Standnummer 213 

Hebt u ons nog niet gezien op de 
beurs? Op 27, 28 én 29 november 
staan wij ook in Gorinchem om uw 
vragen te beantwoorden! Kom langs 
om met de bestuurders de laatste 
actualiteiten door te spreken en laat 
weten wat uw standpunten zijn. Want 
nu is belangenbehartiging, belangrijker 
dan ooit!

WIN 10 KG FOSFAAT! 
Doe mee aan deze ledenactie!
U hoeft alleen maar de bon in te vullen.
Deze bon is beschikbaar in de stand (of knip hem uit de Koebont van oktober). In 
december zal de notaris de winnende bon trekken. U doet toch ook mee?

Donderdag 11 oktober was NMV uitgenodigd om namens de melkveehouders 
in te spreken tijdens de hoorzitting inzake GLB voor de Kamercommissie van 
landbouw in de Tweede Kamer. NMV heeft hier volop ingezet op behoud van 
de eerste pijler, inkomensondersteuning en markt- en prijsbeleid. Daar komt 
gemiddeld 50% van het gezinsinkomen van melkveehouders uit. Zo lang het 
inkomen van melkveehouders niet op andere wijze geborgd kan worden, moet 
die behouden blijven. Ook pleitte NMV voor een hectarepremie op blijvend 
grasland: Die draagt namelijk positief bij aan CO2 vastlegging én waterkwaliteit.

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 - fl evoland@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
06 41736675 - zholland@nmv.nu
■ Zeeland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zeeland@nmv.nu

U kunt zich aanmelden als lid of in-
formatie aanvragen via de contact-
personen of bij het NMV-secretari-
aat. Of ga naar de website en meld 
u aan via het aanmeldformulier.

NMV-
informatie

Beurs Gorinchem


