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NMV 2019
Ook in 2019 behartigt NMV uw belangen! Hieronder een uiteenzetting van wat het 
komende jaar onze speerpunten zijn en waar wij op in zullen (blijven) zetten:

Foto: Gerrit Wermink

- Wij zijn tegen afroming op fosfaat-
rechten bij lease, en zullen inzetten 
op een percentage afromingsvrije ver-
leasbare rechten

- NMV wil een praktisch uitvoerbaar 
fosfaatrechtenstelsel, een rekening 
courant systeem is daarbij noodzake-
lijk zodat het daadwerkelijk te realise-
ren is voor de melkveehouder

- Er moet een betere vertegenwoordi-
ging komen van boeren rondom de 
waterschappen. NMV zal zich sterk 
maken de boerenstem daarin verte-
genwoordigd te krijgen

- NMV is faliekant tegen introductie van 
GPS- en monitoringssystemen op alle 
mestaanwendapparatuur. Dit staat 
haaks op vele doelstellingen

- NMV is tegen extreem hoge boetes 
waarbij de overtreding niet in verhou-
ding is tot de boete die wordt opge-
legd

- Mijnbouwschade wordt een belangrijk 
dossier, die zich nu uitbreid naar ande-
re provincies. Schade moet adequaat 
gecompenseerd worden!

- NMV blijft inzetten op goede maatre-
gelen voor schadebestrijding 

- Inzake het GLB gaan wij vóór het be-
houd van de eerste pijler

- Bovenwettelijke maatregelen die door 
zuivelbedrijven worden opgelegd, 
moeten worden betaald uit de markt

- Uitsluitend haalbare doelen formule-
ren op alle beleidsdossiers (Klimaat, 
Kaderrichtlijn Water) 

- NMV streeft naar transparantie in de 
kalverennoteringen

NMV@NMVnieuws 15 jan.
Uiterst positieve ontvangst door @
Leefomgeving bij uitreiking’zure melk 
trofee’. Koffi e staat klaar. Nu het 
gesprek aan gaan, de trofee staat in 
ieder geval centraal!

STAF (Stichting Agri Facts)@
STAF27183191 24 jan.
Vitens haalt foute waterbespaartip 
‘eet even geen vlees’ van website, 
na actie STAF. Foute informatie 
was afkomstig van Stichting Natuur 
& Milieu. Lees het nieuwsbericht 
hier: http://stichtingagrifacts.nl/
waterbedrijf-vitens-in-de-fout-dankzij-
stichting-natuur-milieu/ …

Herman Litjens@hermanlitjens 9 jan. 
2019
Als antwoord op @TeoWams @kuy-
kenm en 3 anderen
De schuld toch weer eenzijdig bij 
landbouw leggen dat is wel te ge-
makkelijk. Volgens PAS monitor dalen 
de Landbouwemissies wel degelijk. 
Depositie daalt niet, dat is complex, 
kan diverse oorzaken hebben en niet 
alleen landbouw

NMV op Twitter
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John Spithoven, voorzitter van ‘Stichting Agri Facts’ (STAF)

Als voormalig Landelijk NMV-bestuurder zette John zich voorheen in als ondersteuning van het dagelijks bestuur van 
onder andere het fosfaatdossier. Wij kennen hem als een bevlogen mens, en verbaasden ons dan ook geenszins toen bleek 
dat hij zich, enige tijd na het verlaten van het bestuur van NMV (zonder het contact te verbreken), ontpopte als voorzitter 
van de nieuwe ‘Stichting Agri Facts’. Wij interviewden John voor Koebont, zodat u kennis kunt maken met deze nieuwe 
stichting en inzicht krijgt in haar motieven en doelstelling

Bestuurder in de spotlight

Vertel eens, wat heeft zich de afgelo-
pen tijd afgespeeld achter de scher-
men?
Sinds de zomer van 2018 zijn we samen 
met wat mensen druk geweest met het 
oprichten van STAF. Er is heel veel voor-
werk gaan zitten in het bouwen aan de 
stichting, dat was zeker een leerproces. We 
hebben natuurlijk wel in een protocol ge-
goten hoe we zaken doen en een onder-
verdeling van het team gemaakt met een 
taakverdeling. Wat voor mij als voorzitter 
en woordvoerder vooral ook erg intensief 
blijkt, is bijvoorbeeld de voorbereiding 
voor een interview. Als criticaster moet  je 
precies weten wat feiten zijn en wat niet. 
Door die feiten vervolgens scherp te pro-

fileren met een duide-
lijk statement,  zorgen 
we ervoor dat de pers 
het oppikt.

Kan je schetsen wat 
de concrete aanlei-
ding was om STAF 
op te richten?
Afgelopen zomer laai-
den er regelmatig dis-
cussies op het ‘melk-
veehouders prik-
kebord’, een forum 
waar melkveehouders 
samen over uiteenlo-
pende onderwerpen 
discussiëren. Mijn 
deelname daaraan 
deed me steeds meer 
realiseren dat ‘gelijk 
hebben en gelijk krij-
gen’ twee verschil-
lende zaken zijn. Daar 
wilde ik iets aan doen. 
Ik wilde iets oprichten, 
om op die manier be-
paalde dossier te kun-
nen onderzoeken. Het 
resulteerde tot het 
bijeenkomen van een 
aantal gelijkgestem-
den. We hebben de 

koppen bij elkaar gestoken; zo is uitein-
delijk STAF geboren. Het STAF-team be-
staat uit vier bestuurders en wil zich gaan 
richten op onjuistheden in alle landbouw 
gerelateerde zaken. We richten ons dus 
niet alleen op de melkveehouderij. 

Het bestuur bestaat uit: Jaap Haansta, 
Leonie Bosch Chapel, Wim Kromwijk en 
ikzelf. Daarnaast leunen we nog op een 
aantal adviseurs, te weten: Jan Cees Vo-
gelaar, Kees Maas, Co Scholten en Lub-
bert van Dellen. Zoals ik aangaf willen we 
STAF landbouwbreed uit gaan rollen. Er 
zijn gelukkig ook veel bedrijven die ons 
ondersteunen en bijvoorbeeld helpen 
zaken juridisch te onderbouwen. Geza-
menlijk optrekken is wat mij betreft nu 
belangrijk. We zijn ons ervan bewust dat 

we veel wind vangen, en er best een te-
genaanval zou kunnen komen. Dat be-
tekent dat je sterk in je schoenen moet 
staan om dit te doen. We hebben nu een 
aantal zaken voorbij zien komen waarbij 
het PBL de eerste en grootste was. We 
waren er op voorhand al van overtuigd 
dat het fout zat. Dat zijn de zaken die we 
nu aanpakken. Het geeft veel energie om 
dit werk te doen. Ik hoop dat bedrijven 
ons gaan zien als autoriteit en daarom 
zorgvuldig te werk zullen gaan in de toe-
komst.

Kan je uitleggen wat STAF haar slag-
kracht geeft?
De reden daarvoor is dat wij als team 
elkaar goed kennen en kunnen vertrou-
wen. We blijven dicht bij elkaar en heb-
ben 100% commitment voordat we naar 
buiten komen met een zaak. Zo verster-
ken we elkaar en  hebben we consensus 
over wat het eindresultaat moet zijn. We 
staan er samen achter voordat er groen 
licht komt iets aan te pakken. Bij twijfel 
over casussen is het een ‘no go’. 

“Wij behartigen geen belangen
maar checken feiten.”

Wat is eigenlijk precies de doelstelling 
van STAF?
Wij doen nadrukkelijk geen belangen-
behartiging: Wat wij doen is het checken 
van feiten. Ieder punt dat binnenkomt 
ondergaat de afweging: is het belan-
genbehartiging, feitencheck of een aan-
val op de media? Media verschuilt zich 
achter een disclaimer, daar beginnen 
we niet aan, er moet sprake zijn van een 
vorm van feitencheck die met een we-
tenschappelijk rapport te onderbouwen 
valt. Alleen dan heeft het voor ons po-
tentie en gaan we ermee aan de slag. Ik 
hoop dat we de bestaande belangenbe-
hartigers kunnen versterken. Wíj hoeven 
geen diplomatieke weg te bewandelen; 
en dat staat haaks op belangenbeharti-
ging. De werkwijze is zo dat we natuur-
lijk eerst wel een brief aan de instelling 
sturen, waarin de gewraakte feiten ge-

John Spithoven, voorzitter van
‘Stichting Agri Facts’ (STAF)
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Volg ons op Twitter @NMVnieuws

constateerd zijn. Dit stelt organisaties in 
de gelegenheid eerst zelf in beweging te 
komen. Vervolgens voeren we langzaam 
de druk op om verandering te bewerk-
stelligen. 

Welke onderwerpen liggen er nu zoal 
op tafel?
Ja haha, dat wil je wel weten hè? Maar 
dat ga ik niet verklappen, dan is het ver-

assingseffect natuurlijk weg. We kunnen 
in ieder geval jaren vooruit met wat er 
op de plank ligt. We proberen nu een 
mix te maken van wat laaghangend fruit 
en grotere zaken. We gaan daar niet op 
vooruit lopen. Jullie zullen het vanzelf 
zien.

Wat zou je tot slot nog aan de leden 
van NMV willen meegeven?

De melkveehouderij is een prachtige 
sector, je hoort de laatste tijd dat veel 
melkveehouders geen toekomst meer 
zien. Die is er wél degelijk! Door het juis-
te verhaal te vertellen, willen we samen 
die toekomst veilig stellen. Daar zorgt 
NMV voor met haar belangenbeharti-
ging en wij ondersteunen dat door fei-
tencheck op de achtergrond te doen. Zo 
versterken we elkaar!

NMV maakt statement bij minister 
Schouten over uitwerking Programma 
aanpak Stikstof 

Tijdens een Bestuurlijk Overleg met 
Minister Schouten over de generieke 
maatregelen in het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS), heeft de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond (NMV) een 
statement uitgesproken over het beleid 
en de onderbouwing van de PAS. Voor 
NMV heeft altijd voorop gestaan dat 
maatregelen haalbaar en betaalbaar 
moeten zijn. Daarom was de inzet ook 
altijd positief maar kritisch.

Waar NMV moeite mee heeft is dat, 
ondanks alle maatregelen, er geen 
reductie van de ammoniakemissie 
geconstateerd is. Ook wordt er gerekend 
en gewerkt met cijfers van 2016. Terwijl 
wij als melkveehouderijsector een hele 
grote reductie van onze veestapel 
hebben gehad door de fosfaatreductie 
in 2017 en de fosfaatrechten in 2018.

De landbouwsector zit niet op nog meer 
maatregelen te wachten die van bovenaf 
opgelegd worden. Direct en indirect 
hebben die effect op de bedrijfsvoering 
en zeker ook op het verdienmodel.
Daarnaast zijn er vele maatregelen 
die al lang door veel melkveehouders 
genomen worden maar die niet erkend 

en meegenomen worden in de PAS. 
Hieronder kunt u denken aan; het 
beluchten van mest, toevoegmiddelen 
en bijvoorbeeld het bovengronds 
uitrijden met toevoeging van water.

Voor NMV is van groot belang dat 
maatregelen zorgen voor:
1. Een hoger bemestingsrendement
2. Het voorkomen van 

structuurbederf
3. Een rijk bodemleven en een 

veelzijdige biodiversiteit
4. Positieve ammoniakreductie 

door gebruikmaking van juiste 
weersomstandigheden. Dit laatste 
mag niet buiten spel gezet worden 
door maatregelen die strijdig zijn 
met een goede landbouwpraktijk.

Melkveehouders hebben gronden waarop 
ze hun eigen dierlijke mest kunnen 
aanwenden. Veel melkveehouders 
maken gebruik van derogatie, waarbij 
veel informatie geleverd wordt en 
alles inzichtelijk is. Daarom was NMV 
ook zeer verbolgen en geïrriteerd 
over de mededeling in de brief van 
december 2018 van de Minister waarin 
ze schreef dat per 1 januari 2021 op 
alle mestaanwendapparatuur een 
monitoringssysteem (GPS) systeem 
moet. Waarom is er nog meer borging en 
controle noodzakelijk?

Voor NMV is de PAS een systeem dat 
inzicht geeft in ammoniakemissie. 
Maar het moet een eenvoudig en 
werkbaar systeem blijven. Wanneer er 
zoveel monitoring en onderbouwingen 

bijkomen dat er zelfs tot ver achter 
de komma gerekend moet worden 
om verantwoordelijkheid af te geven, 
gaat te ver. Want aan de voorkant; de 
doelstelling van het ammoniakbeleid 
(geen verslechtering van Natura2000 
gebieden) wordt ammoniakdepositie 
gemeten die grote onzekerheden 
bevatten. Het RIVM heeft aangegeven 
dat de lucht steeds schoner wordt. Dat 
is goed nieuws, maar dit heeft tevens ten 
gevolge dat er meer ammoniak gemeten 
wordt. Dit komt door veranderingen 
van de chemische samenstelling in de 
atmosfeer waarbij er minder ammoniak 
zich bindt aan andere stoffen in de lucht.

NMV wil graag input leveren om 
inzichtelijk te maken welke factoren en 
maatregelen al genomen worden, maar 
nog niet in beeld zijn. Deze leveren wel 
hun bijdrage aan de reductie van de 
ammoniakemissie. Voor NMV is het wel 
van belang dat de effectiviteit van de 
maatregelen bewezen zijn. 
NMV hoopt dat de PAS juridisch 
mogelijk blijft, maar het moet wel 
praktisch toepasbaar en financieel 
haalbaar zijn. Daarnaast vindt NMV dat 
het hele mestbeleid veel meer integraal 
rekening moet houden met andere 
doelen zoals klimaat en water, omdat we 
als melkveehouderij één product hebben 
wat mest heet.
NMV blijft voor de toekomst positief, 
maar ook kritisch.
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Wilt u snel op de hoogte 
gehouden worden van de 
persberichten die de NMV 
uitbrengt? Of snel infor-
matie toegezonden krijgen 
zoals bijvoorbeeld recente 
informatie over de voor-
genomen GPS verplich-
ting. Heeft u afgelopen 
maanden niets ontvangen 
van de NMV per e-mail? 
Mail dan uw juiste e-mail-
adres naar info@nmv.nu.
Wij registreren uw e-mail-
adres, u blijft op de hoogte 
van het allerlaatste NMV-
nieuws!

Post per 
email

www.ggi.nl

www.schutte-agra.nl

Mobiel Slachthuis verlengstuk
traditionele slachterij

“We worden dagelijks geconfronteerd 
met deze vraag”, aldus Henk Visser, ei-
genaar van Slachthuis Dokkum B.V. en 
oprichter van Mobiel Slachthuis. “De koe 
is slachtwaardig maar mag niet vervoerd 
worden vanwege immobiliteit. In veel 
voorkomende gevallen zal het dier wor-
den afgevoerd en vernietigd.” Slachthuis 
Dokkum is het moederbedrijf, een be-
drijf wat al een echt gezinsbedrijf wordt: 
Sietske Visser, dochter van, is al jarenlang 
actief binnen het bedrijf. Zij heeft zich op-
gewerkt tot kwaliteitsmanager en is mede 
een drijvende kracht achter het mobiele 
slachthuis. Ze geeft aan dat dierenwelzijn 
en het tegengaan van voedselverspilling 
hun drive is om dit op te zetten. 

Het ‘Mobiel Slachthuis’ biedt als verleng-
stuk van de traditionele slachterij een 
goede oplossing voor koeien die an-
ders wellicht alleen naar Rendac konden. 
Koeien worden levend gekeurd door de 
dierenarts en vervolgens op locatie ver-
doofd en geschoten. Het verbloeden 
vindt plaats in de auto. Vervolgens wordt  
de koe getransporteerd naar de slachte-
rij in Dokkum. Het mobiele slachthuis is 
uitstekend inzetbaar bij dieren die altijd 
in de vrije natuur hebben geleefd. Ver-
voer van koeien vanuit een natuurgebied 
levert veel stress op voor het vee. Met 
het mobiele slachthuis kan de koe in de 
natuurlijke omgeving verdoofd, gescho-
ten en verbloed worden. 

Zes jaar voorbereiding
Afgelopen december is het ‘Mobiel 
Slachthuis’ gestart met een pilot, waarna 
in januari 2019 de offi  ciële lancering van 
het concept volgde. Henk Visser: “Als het 
succesvol is in het noorden dan willen we 

het uitrollen in heel Nederland.” Het pro-
ces en de voorbereiding nam zes jaar in 
beslag. Van het presenteren van de eer-
ste plannen, tot het regelen van certifi -
cering, formaliteiten en de praktische in-
vulling: Henk Visser en zijn team doen dit 
vanuit een passie voor vlees. “Dit is geen 
hobby, het is een overtuiging. Goed, ver-
antwoord en gezond eten produceren is 
waar onze focus iedere dag opnieuw ligt. 
Innovatie ligt daarbij in de aard van ons 
bestaan”, aldus Henk Visser. “Dierenwel-
zijn staat altijd voorop. Een dier levend 
of niet levend vervoeren, daar waar het 
nodig is; het lijkt een klein verschil, maar 
is een grote stap voorwaarts voor het 
dierenwelzijn in Nederland.”

Sietske Visser geeft nog aan dat de pilot 
zeer positief ontvangen is ‘aan potentie 
geen gebrek’, aldus de kwaliteitsmana-
ger bij Slachthuis Dokkum bv. ‘We gaan 
nu eerst leren van de uitrol van het mo-
biele slachthuis in de noordelijke provin-
cies. Met name de kwaliteit is van wezen-
lijk belang voordat we verder uitbreiden. 
Wij willen zelf de regie houden, zodat we 
verzekerd zijn van een hoge standaard’. 

Alle informatie en de volledige werkwijze 
van Mobiel Slachthuis is te vinden op:
https://www.mobielslachthuis.nl/

Slachthuis Dokkum B.V. introduceert per januari Mobiel Slachthuis: een innova-
tief antwoord op de lang onbeantwoorde vraag op hoe te handelen met dieren 
die wél slachtwaardig zijn, maar niet levend vervoerd kunnen of mogen worden. 

Het ‘Mobiel Slachthuis’ biedt oplossing 
voor slachtwaardige maar immobiele 
koeien.



Ieder onderwerp werd door één van de 
aanwezige partijen ingeleid, waarna An-
nie Schreijer-Pierik haar visie op het on-
derwerp toelichtte. De leden in de zaal 
konden vervolgens reageren en vragen 
stellen. Het was een goed bezochte 
avond, met een actieve luisterhouding 
en veel vragen vanuit de zaal. 

NMV-voorzitter Harm Wiegersma open-
de de avond, waarna Femke Wiersma, 
beleidsmedewerker van NMV startte met 
haar presentatie over klimaatmaatrege-
len en doelstelling. Zij vertelde wat er 
voor 2030 van de melkveehouderij ver-
wacht wordt, met de daarbij behorende 
maatregelen voor de melkveehouders. 
Ook zette zij speerpunten van NMV uit-
een; Geen onrealistische doelen, posi-
tieve emissies verrekenen met negatieve 
emissies (vastlegging in de bodem), de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
bij het verpachten van gronden (hoog-
ste pachtprijs staat haaks op organische 
stof opbouw) en het borgingsinstrument 
mag maximaal een onzekerheidsmarge 
van 10% hebben. Daarnaast is de vak-
bond van mening dat er een verdienmo-
del dient te zijn. Maar dit mag niet, net 
zoals bij weidegang, door herverdeling 
van melkgeld plaatsvinden. De rekening 
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NMV-ledenavond in Groningen met
Europarlementariër Annie Schreijer 
In samenwerking met de Dutch Dairymen Board (DDB) én stichting Boerenbelang Mijnbouwschade organiseerde NMV 
op maandagavond 21 januari een ledenbijeenkomst te Marum in de provincie Groningen. Annie Schreijer-Pierik was de 
gastspreker. Zij ging met melkveehouders in gesprek over landbouwthema’s die problematisch zijn of dreigen te worden 
voor de melkveehouderij. Het avondprogramma was gevuld met uiteenlopende onderwerpen. Op de agenda stonden: 
mestbeleid, doorkijk naar klimaatbeleid voor de melkveehouderij, natuurbeleid waaronder wolven in Nederland, mijn-
bouwschade, gevolgen plannen ‘Commissie Aanpassing Belastingstelsel’ inzake waterschapslasten én de toekomst van de 
melkveehouderij en haar gezinsbedrijven, mede in het kader van het GLB.

voor klimaatneutrale zuivel, waar LTO 
en NZO zich voor hebben uitgesproken, 
mag wat NMV betreft niet eenzijdig aan 
boeren worden gepresenteerd.
Ate Hylke Kuiper, voorzitter van stich-
ting mijnbouwschade gaf aan waar de 
stichting aan werkt en wat nu de status 
is. Mijnbouwschades zijn erg complex, 
waardoor het een lang maar niet onmo-
gelijk proces is. Vaak worden schades 
niet of onvoldoende vergoed waardoor 
men in juridische procedures beland.  
Annie gaf aan dat zij binnen de EC pleit 
voor betere compensatie voor boeren en 
snellere schadeafhandeling.
 
Geert Dubben gaf een presentatie over 
de waterschapsheffi  ngen die de water-
schappen links of rechtsom omhoog 
willen krijgen. Eerst was het plan kort 
gezegd de boer betaalt de vervuiling 
van een ander. Door stevige kritiek van 
de belangenbehartigers is dat nu van de 
baan, maar een nieuwe poging met een 
bijna niet te doorgronden tekst is alweer 

gedaan. Deze keer met vage redenen 
dat er in de toekomst kosten komen. Bij-
voorbeeld een hogere zeewering. Deze 
toekomstige kosten wil men nu alvast in 
rekening brengen. Over bezuinigen van 
het hele apparaat wordt niet gesproken. 
Ook is onbegrijpelijk dat nieuwe wegen 
voor algemeen belang aan ongebouwd 
toegerekend worden. Annie gaf aan dat 
de waterkwaliteit wat Brussel betreft in 
Nederland niet hoger hoeft te zijn dan  
de Europese norm. Nederland wil met 
veel regels het braafste jongetje van de 
klas zijn.

Over het GLB vertelde Annie dat het voor 
Europa belangrijk is om de gelden te ge-
bruiken voor ondersteuning van gezins-
bedrijven en opvolging. Helaas blijken 
deze gelden in Nederland steeds meer 
voor andere zaken te worden gebruikt, 
wat niet de bedoeling is. Tot slot merkte 
ze op dat de wolf hier niet past en dat 
ze de beschermde status op Europees 
niveau ter discussie wil stellen.
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NMV is georganiseerd in een landelijk en dagelijks bestuur, waarbij de verdiepingsslag over bepaalde onderwerpen wordt 
gedaan binnen zogenaamde commissies. Om u als lid een inkijkje te geven in het reilen en zeilen binnen NMV publiceren 
we af en toe een verslag uit zo’n commissie in Koebont. Deze keer gaat het verslag over de aanscherping van de regels 
bij Parabestrijding, waardevermindering van vee bij ruiming dierziekten én de chaotisch toestanden omtrent IBR en BVD.

Eind november is de commissie dieren 
op bezoek geweest bij de Gezondheids-
dienst voor Dieren (GD) in Deventer. 
Directe aanleiding was de aanscherping 
van de regels bij Parabestrijding, waar-
devermindering door de taxatie van vee 
bij ruiming dierziekten én de chaotisch 
toestanden omtrent IBR en BVD onder-
zoeken, aansturing en de kosten.
Voor deze NMV-commissie een nood-
zaak om contact te zoeken met het ma-
nagementteam van de GD. Ook voor hen 
was het een goede zaak om met elkaar 
rond de tafel te gaan zitten om zaken 
door te spreken. Sommige vragen le-
verde niet direct een antwoord op maar 
daar is NMV later over terug gebeld, wat 
uiteraard van onze kant als heel correct 
is ervaren. 

Organisatie GD
De heer Bert de Lange (Sector Manager ) 
gaf een korte prestatie over de structuur 
van de GD. Daarbij gaf hij aan dat men 
probeert een scherpe kostendekkende 
prijs neer te zetten waarbij winst maken 
geen doel is, ondanks dat NZO en LTO de 
“aandeelhouders” zijn. Dit doet ons de 
wenkbrauwen fronzen, omdat er jaarlijks 
miljoenen euro’s overschot is. Tijdens 
de latere rondleiding was te zien dat er 
de laatste jaren veel is geïnvesteerd in 
de modernisering van het laboratorium. 
Hierdoor is men in staat veel monsters 
te verwerken en snel uitslagen terug te 
koppelen naar u als klant. Ook de dage-
lijks aangeboden dieren voor onderzoek 
kunnen snel en uitgebreid worden on-
derzocht. De leden van onze commissie 
hebben door deze rondleiding een goe-
de en positieve indruk gekregen van het 
werk in dit  laboratorium. 

De vragen en antwoorden die wij tij-
dens dit werkbezoek gesteld hebben 
staan hieronder kort uitgeschreven:

Para status
Bij de aanvoer van dier met een lagere 
Para-status moet het dier op het bedrijf 
van aanvoer verplicht worden bloed-
getapt en onderzocht worden op Para. 
In het verleden werd hiervoor onthef-
fi ng verleend, welke nu is ingetrokken. 
Dit komt omdat inmiddels 75% van de 
melkleverende bedrijven de Para status 
A heeft.  NMV vindt deze werkwijze on-
praktisch, dieronvriendelijk en kosten 
verhogend. Wij hadden liever gezien dat 
het dier onderzocht kan worden op het 
bedrijf van afvoer en voor vertrek zodat 
de kosten en risico’s voor de verkoper 
blijven.

Waardeverlaging door ruiming bij dier-
ziekten
Dat een observatiestatus bij ‘ruiming om 
dierziekten’ een afwaardering van de 
dieren betekent, onderkent de GD. Om-
dat bij nader onderzoek blijkt dat vrijwel 
alle onderzoeken (99,6 %) een negatieve 
uitslag geven, adviseert de GD om een 
observatiestatus niet mee te laten wegen 
bij de taxatie, maar de laatste offi  ciële 
status te gebruiken. Ook omdat er voor 
een betrouwbare uitslag voldoende tijd 
moet zijn om de dieren die in de obser-
vatie zitten te tappen. 
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IBR en BVD
De GD erkent dat het afgelopen jaar met 
de verplichte opstart van de IBR bestrij-
ding en de aanpak van BVD er veel werk 
verzet moest worden door GD en vee-
houders. Helaas heeft de GD dit niet al-
lemaal zelf in de hand en betreuren zij de 
ontstane frustraties. Ook erkennen ze de 
problemen die ontstaan bij het gebruik 
van niet-marker vaccines. Met een juiste 
administratie tracht men dit probleem in 
betere banen te leiden maar de situatie 
is verre van optimaal. Er wordt dus wel 
aan gewerkt.
Enkele dagen na ons bezoek aan de GD 
is ons medegedeeld dat de overheid de 
verplichte aanpak IBR bestrijding naar 
zich toe trekt en dus niet meer zullen val-
len onder NZO/LTO/GD toezicht. Wat dit 
voor u als veehouder gaat betekenen en 
welke rol de GD blijft spelen is voor ons 
nog niet duidelijk maar we houden u op 
de hoogte.

Commissie Dieren 

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl

Bezoek aan GD over aanscherping regels 
en toestanden rond IBR en BVD

Vanuit de commissies



Drinkwaterbedrijven en industriële 
partijen onttrekken structureel onge-
veer 1 miljard m3 grondwater per jaar 
in Nederland. Deze onttrekkingen 
veroorzaken schade aan melkveebe-
drijven in de vorm van verminderde 
grasopbrengsten of (extra) kosten 
voor beregening. Uit onderzoek van 
Droogteschade.nl blijkt dat de schade 
landelijk ongeveer 15 miljoen euro 
per jaar bedraagt. Helaas wordt er on-
der de bestaande schaderegelingen 
rond de 3 miljoen uitgekeerd aan 
agrarische bedrijven. Dat is dus veel te 
weinig. Droogteschade.nl heeft als 
doel om voor een zo groot mogelijke 
groep bedrijven in schadegebieden 
een reële vergoeding voor geleden 
schade door de waterwinning te reali-
seren.

Op weg naar 1.000 deelnemers
De actie van Droogteschade.nl is op ba-
sis van no cure no pay. De grens van 500 
aanmeldingen is gepasseerd. De volgen-
de mijlpaal is 1.000. In maart wordt be-
oordeeld of er voldoende aanmeldingen 
zijn om de actie door te zetten. “Er blij-
ven elke dag nieuwe aanmeldingen bin-
nenstromen. Als het zo doorgaat, gaan 
we zeker door”, zegt initiatiefnemer en 
oud-advocaat Rein Philips.    

Het onderzoek 
Het onderzoek van Droogteschade.nl is 

Droogteschade
uitgevoerd door vooraanstaande hydro-
logen. Agrohydroloog Jan van Bakel en 
geohydroloog Jacco Hoogewoud heb-
ben berekend dat de landbouw landelijk 
gemiddeld ruim 15 miljoen euro per jaar 
aan droogteschade ondervindt door de 
drinkwaterwinningen. Dit is berekend 
op basis van een klimaatreeks over de 
periode 1998-2006. De extreem droge 
zomer van 2018 staat hier dus nog los 
van. In dergelijke droge jaren is de land-
bouwschade door de waterwinning gro-
ter. Op basis van bestaande schaderege-
lingen wordt er volgens Droogteschade.
nl ongeveer 3 miljoen euro per jaar aan 
boeren uitgekeerd door drinkwaterbe-
drijven. De meeste schade wordt gele-
den in Noord-Brabant en de oostelijke 
en noordelijke provincies. Bij sommige 
waterwinningen zijn er schaderegelin-
gen, maar op veel plaatsen waar volgens 
ons onderzoek schade is, zijn er nog 
geen regelingen of zijn de regelingen te 
beperkt. 

Bewustwording
Vaak hebben boeren niet door dat zij 
schade lijden of weten niet dat dit door 
de waterwinning komt. Het gaat vaak 
om een paar procenten minder op-
brengst, en er zijn meer factoren die de 
opbrengst in een jaar beïnvloeden. Wij 
begrijpen daarnaast dat boeren vaak van 
drinkwaterbedrijven te horen krijgen dat 
de landbouw geen last heeft van een be-

paalde waterwinning omdat het water 
op grote diepte wordt onttrokken. In ons 
onderzoek is rekening gehouden met de 
diepte van de winningen. Daarbij is van 
belang dat wij voor ons onderzoek een 
model hebben gebruikt dat mede is ont-
wikkeld door het kennisinstituut van de 
drinkwaterbedrijven (KWR). Ook al is de 
jaarlijkse schade beperkt, over de jaren 
heen loopt het op. Een melkveehouder 
die nu ontdekt dat hij mogelijk schade 
heeft, kan in beginsel 20 jaar terug clai-
men. Als de schade EUR 2.000 per jaar 
bedraagt betekent dat, dat hij een vor-
dering over het verleden heeft van bijna 
EUR 60.000 (inclusief wettelijke rente). 
Daarnaast heeft hij naar de toekomst 
toe recht op schadevergoeding van EUR 
2.000 per jaar zolang de winning actief is. 
Over het algemeen geldt dat de schade 
dicht bij de waterwinning het grootst is, 
maar een paar kilometer verderop kan 
er ook nog schade zijn. Soms loopt de 
invloed van verschillende winningen in 
elkaar over of versterken ze elkaar. Op 
het kaartje op de website van Droogte-
schade.nl is te zien op welke plekken in 
Nederland volgens het onderzoek scha-
de door de winning aannemelijk is.

Uit onderzoek blijkt dat er per jaar voor 
miljoenen te weinig aan schadevergoeding 
wordt vergoed.



Dinsdag 15 januari j.l. zijn bestuurders van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, samen met een delegatie leden, afgereisd 
naar het PBL in Den Haag. Daar heeft NMV-voorzitter Harm Wiegersma de ZURE melk trofee uitgereikt aan de dames van het 
PBL. PBL-directeur Hans Mommaas was helaas zelf niet bij de gelegenheid aanwezig.

ZURE melk trofee van NMV
uitgereikt aan PBL

Wiegersma lichtte de uitreiking als volgt 
toe: ‘Van een rekenmeester zoals het 
PBL mag men verwachten dat zij helder-
heid over cijfers scheppen. Dus niet met 
aanbevelingen komen die suggestief en 
voor meerdere uitleg op te vatten zijn, 
vaak ten nadele van de landbouw’, aldus 
de NMV-voorzitter. Vervolgens haalt hij 
aan dat er onrealistische doelen gefor-
muleerd worden in rapportages. Bijvoor-
beeld om te voldoen aan de richtlijn 
voor waterkwaliteit. Wij hebben sterk het 
gevoel dat het PBL met dergelijke rap-
portages de burgers een bepaalde rich-
ting in probeert te sturen en teveel kleur 
bekend. Het instituut moet zich als ob-
jectief rekenmeester verre van politieke 
kleur houden volgens NMV. ‘Daarom 
verdient het PBL de eerste ZURE melk 
trofee’, vervolgt Wiegersma.

VERSE melk trofee
‘Maar wij zien wel ruimte voor verbete-
ring. Ik kan u vertellen, dat we naast de 
ZURE melk trofee ook een VERSE melk 
trofee gaan introduceren. Die gaat naar 
een organisatie die de landbouw eerlijk 
en positief benadert. Hoe mooi zou het 
zijn wanneer we de volgende keer we-
derom bij het PBL langs kunnen komen, 
maar ditmaal om de VERSE melk trofee 
uit te reiken?’, aldus Wiegersma.

Jeannette Beck, hoofd sector water, land-
bouw en voedsel van het PBL neemt de 
trofee graag in ontvangst. In haar goed 
voorbereidde reactie geeft zij aan dat vol-
gens het PBL de cijfers wél kloppen, maar 

soms verkeerd geïnterpreteerd worden. 
Waar het de cijfers en veronderstellingen 
aangaat, wordt er gesproken met woor-
den zoals ‘als’ en ‘indien’. Dit geeft aan 
dat het geen concreet doel is die zij com-
municeren, maar ruimte open laat voor 
interpretatie. ‘Als we willen voldoen aan 
de doelstelling van de Kader Richtlijn 
Water (KRW) dan moeten de emissies uit 
de landbouw worden teruggebracht naar 
ergens tussen de 7 en 28%’.

Ze geeft hierbij aan dat het woordje ‘áls’ 
de nuance in het verhaal is. Dit woordje 
laat ruimte open. Het stelt het doel niet 
vast, maar geeft aan dat áls je dit zou 
willen, welke inspanning het dan zou 
kúnnen vereisen. Ze geeft aan dat het 
mogelijkerwijs onrealistisch is de emis-
sies in die mate te verminderen. Want er 
zijn hier inderdaad ook andere bronnen 
voor verantwoordelijk, welke niet altijd 
gestuurd kunnen worden. Daarom wordt 
in dergelijke rapporten de oplossing van 
die vervuiling neergelegd bij de bronnen 
waar wél aan gesleuteld kan worden.

Eén ontbrekend woord maakt het ver-
schil met factor 10
Ook voor de emissies van broeikasgas-
sen geldt dat. Aanvankelijk werd er in 
een rapport gemeld dat door de con-
sumptie van dierlijke eiwitten te halveren, 
een emissiereductie behaald kan wor-
den van 25 tot 40 procent. Het woordje 
‘landbouwgerelateerde’ ontbrak voor die 
emissiereductie. Hiervoor kan dat ene 
zinnetje door een leek nogal uit zijn con-
text gehaald worden. Daardoor ontstond 
mogelijkerwijs het beeld dat de forse 
klimaatwinst die het PBL suggereerde 
over alle emissies ging. Terwijl het ging 
om landbouwgerelateerde emissies. De 
klimaatwinst die namelijk over alle emis-
sies behaald zou kunnen worden kwam 
op 2 tot 4 procent winst landelijk gezien, 
bij een halvering van de consumptie van 
dierlijke eiwitten. Mevrouw Beck ant-
woordde hierop als volgt: ‘Iemand die 
maar enigszins deskundig is op het ge-
bied van emissies, weet dat het niet zo 
gelezen moet worden. De cijfers kloppen, 
alleen een taalkundige verduidelijking 
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maakte het duidelijker. We vinden het 
positief dat jullie onze publicaties nauw-
lettend beoordelen en nakijken, maar 
de basis van de cijfers kloppen’. Vanuit 
de zaal wordt benadrukt dat niet alleen 
deskundigen de rapporten van het PBL 
lezen. Juist daarom is het belangrijk dat 
er geen ruimte is voor misinterpretatie.

De gemiddelde burger kan gemakke-
lijk met deze cijfers aan de haal gaan. 
Daardoor wordt het  negatieve frame 
rondom de landbouw versterkt. Vanuit 
het PBL zijn een aantal landbouwgere-
lateerde rapporten uitgereikt aan alle 
aanwezigen. Als antwoord daarop geeft 
NMV aan dat het goed zou zijn als PBL 
zelf eens de theorie aan de praktijk gaat 
staven. Zodat zij met eigen ogen kun-
nen zien welke consequenties de door 
hen geopperde voorstellen hebben voor 
boerengezinnen. NMV nodigt hen daar-
om van harte uit om op werkbezoek te 
komen bij een aantal melkveehouders. 
Deze uitnodiging wordt warm ontvan-
gen door het PBL.

Stormparaplu
We sluiten de middag af met de afspraak 
dat NMV én PBL een open dialoog met 
elkaar zullen gaan voeren om te kijken 
waar we samen verbeteringen aan kun-
nen brengen. Ook overhandigt het PBL 
bij wijze van ludiek antwoord een storm-
paraplu aan NMV-voorzitter Harm Wie-
gersma, om deze stormachtige tijden te 
kunnen trotseren. De ZURE melk trofee 
zal worden neergezet in het kantoor, zo-
dat de mensen van PBL dagelijks herin-
nert zullen worden aan het belang van 
correcte berichtgeving over boeren. Wat 
ons betreft een mooi resultaat van deze 
eerste uitreiking van de ZURE melk trofee.



BTW-verhoging op vee en prijsnoteringen

Bovengenoemde laten zich niet zo maar 
verklaren en zijn ook niet eenvoudig te 
duiden en op te lossen. Soms zijn zaken 
door de jaren gegroeid en kennen we 
nauwelijks de oorsprong van bestaande 
situaties. De berekening of verrekening 
van de BTW over ons verkochte vee heeft 
zijn oorsprong in de Landbouwregeling, 
waarbij veehouders gebruik konden ma-
ken van vrijstelling van BTW afdracht. 
Veehandelaren konden hierin meegaan 
als ze deelnamen aan de veehandelaren-
regeling. Dit alles is vastgelegd in de Be-
lastingwet, artikel 27. Sinds 1 januari 2018 
zijn alle landbouwers die beroepsmatig 
hun bedrijf uitvoeren BTW plichtig en per 

1 januari 2019 is het BTW percentage ver-
hoogd naar 9 %. Een bij de wet vastge-
legde regeling kan niet zomaar worden 
gewijzigd, maar doordat de situatie is ver-
anderd na 1 januari 2018, is de veehande-
larenregeling onduidelijk en zal tegen het 
licht gehouden moeten worden. 

Bijzonder is wel dat u bij de verkoop van 
vee van uw veehandelaar feitelijk een 
creditnota krijgt met daarop het geldbe-
drag (waarde) inclusief BTW. Eigenlijk zou 
de verkoper van de goederen (dieren) 
de nota’s moeten verzorgen. U zelf dus. 
Gelukkig voor de meesten van u is dit nu 
niet het geval. 

In navolging van het bovenstaande zijn 
de prijsnoteringen aangepast. In het ver-
leden waren de noteringen op basis van 
inclusief 6 % BTW. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van Vee & Logistiek 
Nederland is met ruime meerderheid 
(70%) besloten dat de noteringen vanaf 
januari exclusief BTW zullen zijn. De ac-
tuele noteringen van de veemarkten in 
Bunnik, Leeuwarden en Purmerend vindt 
u op veemarkt.nu. Ook noteringen in on-
der andere ‘Boerderij Vandaag’ worden 
exclusief BTW en exclusief commissie en 
vrachtkosten weergegeven. 

Prijsvorming
Kortom bij verkoop of vergelijking moet 
u nu zelf 9 % BTW inclusief berekenen 
om de verkoopwaarde te bepalen. Of als 
u netto 100 euro wilt overhouden moet 
u dus 109 euro ontvangen. Op de ver-
zamelplaats voor nuka’s zal het kalf een 
opbrengstprijs kennen inclusief de com-
missie en vrachtkosten voor de veehan-
delaar. Ook deze kosten dient u bij het 
vergelijken en bepalen van de prijs mee 
te nemen. Een tweede aandachtspunt 
is de transparantie van de prijsvorming. 
Ook hier zijn vele vraagtekens te zetten 
en verbeterpunten mogelijk. Wat deze 
punten betreft wil NMV de komende tijd 
meer inzichtelijk en openheid van zaken 
krijgen. U hoort zeker meer van ons.
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Sinds de verhoging van het BTW-tarief van 6 % naar 9 % komen bij NMV vele vragen en opmerkingen binnen over het 
hoe en waarom van de handelswijze omtrent de BTW doorberekeningen. Ook de prijszettingen bij de marktnoteringen en 
gebrek aan transparantie roepen veel reacties op. NMV is hier al lange tijd mee bezig maar duikt er nog dieper in om de 
waardebepalingen van ons afgevoerde vee inzichtelijk te krijgen.

Waar is NMV geweest afgelopen maand?

NMV op pad

 8-jan Integraal Borgingsketen Dierenartsen
 9-jan Bijeenkomst commissie mest/water
 10-jan Afspraak droogteschade.nl
11-jan Actualiteitendag Agrarisch Recht 2019
 14-jan Overleg programmateam IBR BVD                
14-jan Bestuurlijk Overleg partners overeenkomst Generieke 
  Maatregelen PAS
16-jan Stakeholdersbijeenkomst Kaderrichtlijn Water namens 
  Min. Infrastructuur en Waterstaat
17-jan Vakbondenoverleg
17-jan Bijeenkomst Oplossen regeldruk en knelpunten 
  schadebestrijding en populatiebeheer
21-jan NMV-ledenbijeenkomst in Marum met 
  Annie Schreijer-Pierik

23-jan Overleg ZuivelNL
23-jan Vergadering Waterschap Friesland
23-jan Overleg VoederwaardeNL
24-jan Bijeenkomst Commissie Organisatie & Communicatie
25-jan Grensactie tegen CETA en vrijhandelsverdragen grens 
  Nederland/Duitsland/België
25-jan Bestuurlijk Overleg  PAS
29-jan Overleg met ministerie LNV over de Nitraatwijzer
29-jan Nieuwjaarsreceptie Ministerie LNV
31-jan Tafel landelijk gebied Versnellingsaanpak 
  asbestdaken sanering 
31-jan Bestuursvergadering Stichting Weidegang



Kapitaalvernietiging
Een tank ombouwen kost al gauw dui-
zenden euro’s voor een simpele boeren-
machine. Daarom zullen veruit de meeste 
boeren de mest door de loonwerker la-
ten uitrijden. Met het gevolg dat dit ook 
onder suboptimale omstandigheden zal 
gebeuren. Dit staat haaks op de milieu-
doelstellingen. Tevens zal deze werkwijze 
tot vermindering van biodiversiteit lei-
den. Bovendien zullen bestaande appa-
ratuur en machines op de schroothoop 
belanden omdat ze onverkoopbaar zijn. 
Hierdoor treedt kapitaalvernietiging op 
als neveneffect.

Onnauwkeurig
De weging op een tank is in de praktijk 
erg lastig en onnauwkeurig. Zelfs bij aan-
voer van mest uit een gewogen en be-
monsterde vrachtwagen en vervolgens 
aangewend op het perceel zal er geen 
100% dekking zijn. Met het gevolg dat er 
weer over fraude gesproken zal worden, 
en torenhoge boetes bij de loonwerker/
veehouder op de mat vallen.

Structuurschade
Daarnaast zal de mest minder frequent 
en in grotere hoeveelheden worden 
aangewend door werkdruk van de 
loonwerkers. Ook zullen de weersom-
standigheden veelal niet optimaal zijn 
bij het aanwenden van de mest, omdat 
loonwerkers nu eenmaal niet op meer-

Minister kondigt GPS verplichting
mesttoedieningsapparatuur aan 

dere plaatsen tegelijk kunnen zijn. Het 
gevolg is dat er percelen die te nat of 
te droog zijn worden voorzien van een 
aanzienlijke hoeveelheid mest, wat weer 
leidt tot structuurschade. Ook is de kans 
op bodemverdichting vele malen groter 
doordat de tank van de loonwerker vaak 
veel zwaarder (groter) is dan die van de 
veehouder met bodemverdichting tot 
gevolg. Bodemverdichting is ook een 
vorm van structuurschade. Laat struc-
tuurschade nou net één van de grootste 
problemen zijn die uit- en afspoeling 
veroorzaakt. en het waterbufferend ver-
mogen verkleind. 

Gebrekkige internetverbinding
Het volgende probleem wat zich voor-
doet is een gebrekkige internetverbin-
ding in sommige delen van het land. 
Zeker in combinatie met donker en mis-
tig weer, zal dit op een complete ramp 
uitlopen en mogelijke fraude in de hand 
werken. Elke technische oplossing is in 
feite ook nog eens technisch te manipu-
leren met het gevolg dat deze maatre-
gelen niet de gewenste resultaten zullen 
hebben.

Verzin iets beters
Aangewende mest van het eigen bedrijf 
op eigen grond notabene, kan toch niet 
bestempeld worden als fraudegevoelig? 
Het overgrote deel van de rundveemest 
wordt op deze manier toegepast. Rund-

Volgens de nieuwe plannen van het ministerie moeten alle machines die dierlijke mest kunnen aanwenden per 2021 AGR-
GPS  krijgen. (Kamerbrief 33037-346). De reden van deze maatregel is om fraude te voorkomen. Dat deze manier van mest 
aanwenden veel gaat kosten is een feit, maar volgens NMV ook ontoelaatbaar en volstrekt onnodig. 

veemest wat van het bedrijf afgevoerd 
wordt, is door middel van mestmonsters 
al geregistreerd en dus geborgd.

Oplossing
Wat volgens NMV een goede oplos-
sing zou zijn in deze discussie is een 
waterpeilbuis verspreid door de perce-
len heen, die de waterkwaliteit contro-
leert. Dat is per slot van rekening waar 
de mestwetgeving/derogatie om draait. 
Een veehouder zonder problemen in 
het oppervlakte/grondwater zou volle-
dig vrijgesteld moeten worden van deze 
volstrekte onzin. Het vermindert de re-
geldruk en helpt ook nog eens mee om 
de doelen van de kaderrichtlijn water te 
realiseren. Deze oplossing draagt dus bij 
aan integraal beleid.

Actie
Volgens NMV mogen de veehouders die 
zich netjes aan de regels gehouden heb-
ben, en die ook nog eens de eigen mest 
op de eigen percelen uitrijden, niet de 
rekening betalen van een heel klein aan-
tal mogelijke fraudeurs. Dat de NVWA 
de fraudeurs niet allemaal kan aanpak-
ken is niet de schuld van de normale 
praktiserende veehouder. NMV zet in op 
betere handhaving om die paar procent 
naar beneden te krijgen, en gaat boven-
staande argumenten gebruiken om de 
gemiddelde boer nog een beetje boer te 
kunnen laten zijn.

10

Op 25 januari hebben 27 boeren- en 
maatschappelijke organisaties uit heel 
Europa in Lichtenbusch, op de grens van 
België en Duitsland gedemonstreerd te-
gen het huidige EU handelsbeleid.

Er waren ongeveer 120 boeren en burgers 
uit België, Duitsland, Nederland, Frankrijk 
en Luxemburg aanwezig. Zo’n 20 tractoren 
ondersteunden de actie. NMV bestuurslid 

Grensdemonstratie tegen CETA en an-
dere vrijhandelsverdragen



De trojka was in vroegere tijden een 
rijtuig waar drie paarden voor ge-
spannen werden. Hij ontleent zijn 
naam uit het Oostblok, misschien kent 
u het lied nog van Drs. P. ‘de doden-
rit’. Ik moest aan dit lied denken toen 
ik de afgelopen tijd kennis nam van 
het geactualiseerde wolvenplan 2.0. 
Ik stoorde me vooral aan de uitleg; 
gesteld werd dat wanneer een rond-
trekkende wolf een koppel schapen 
of kalveren aanvalt, hij dit alleen doet 
om te snacken. Zij redeneren dat de 
wolf, wanneer hij zich ergens heeft 
gevestigd, zich alleen nog maar ver-
grijpt aan loslopend wild zoals herten 
en wilde varkens. Het is echter niet 
alleen doden wat de wolf doet; de 
prooi wordt ook verscheurd en ver-
minkt. Over 2018 zijn 134 schapen 
gedood, als er zich straks een roedel 
heeft gevestigd is het een illusie om 
te denken dat deze zich zal beperken 
tot de Oostvaardersplassen.

Wie denkt dat partijen, die altijd de 
mond vol hebben van hoe wij onze 
dieren moeten houden, deze hart-
verscheurende rituele slachtpartijen 
zullen veroordelen, komt bedrogen 
uit. Ze huilen namelijk vrolijk mee met 
de wolven en zijn verguld met zijn 
komst. Ter introductie van de wolf zal 
bij de schadebehandeling, de eerste 

drie jaar, niet op de afrastering wor-
den gecontroleerd of die wel hoog 
genoeg is en of er wel voldoende 
stroom opstaat. De schadeafhande-
ling na drie jaar laat zich raden, maar 
beloofd weinig goeds. Zeker wanneer 
ik de parallel leg naar het ganzendos-
sier. Deze dwaling kan waarschijnlijk 
uitsluitend door de wolf zelf worden 
gestopt, dit door zich te vestigen in 
de randstad en daar te gaan snacken 
zodat het uit de klauwen loopt.

Op het gebied van ammoniakwet-
geving dreigt de Trojka -met op de 
bok de overheid samen met WUR en 
het RIVM- uit de bocht te vliegen. De 
uitbreiding van het meetnet en de 
verplaatsing van sommige meetstati-
ons zullen niet het gewenste resultaat 
hebben. Ook denk ik dat het reken-
model die hier aan ten grondslag ligt 
niet overeind zal blijven. Misschien is 
het een idee om te meten vanuit de 
lucht en een opdracht voor een nieuw 
meetprotocol uit te schrijven. En om 
dit zuiver te houden het aan te beste-
den op Europees niveau. Ook zou de 
overheid de oplossing die het Rathe-
nau Instituut aandroeg in haar laatste, 
eenzijdig geformuleerde, rapport ter 
harte moeten nemen; Ze zou samen 
met het bedrijfsleven een App dienen 
te ontwikkelen om de mest onder 
optimale omstandigheden aan te 
wenden. Dat heeft meer eff ect dan al-
lerlei technische voorzieningen, maar 

vereist wel vertrouwen in de boer.

Het idee om de mestwetgeving te 
verzwaren, met de verplichting deze 
uit te rusten met AVR-GPS, zal de 
zwaar bepakte mest-Trojka niet be-
houden of in Brussel doen aankomen. 
Het zal er juist voor zorgen dat mest 
onder suboptimale omstandigheden 
door loonwerkers wordt uitgereden, 
wat de kans op uitspoeling vergroot. 
Beter is het om het doel voor ogen te 
houden. Een meetnet van peilbuizen 
opzetten van waaruit metingen ver-
richt worden en de waterkwaliteit kan 
worden geborgd. De herbezinning 
van het mestbeleid kan alleen slagen 
wanneer het doel wordt gehaald. Dat 
is verbetering van de waterkwaliteit. 
Dit wordt alleen bereikt door minder 
regels en een beter gemeten borging. 
Want zowel voor over-
heid als boer geldt: 
meten is weten.
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Van de voorzitter...
De Trojka
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en tevens Platform Aarde Boer Consument 
voorzitter Hans Geurts was aanwezig om 
een toespraak te houden en aan de actie 
deel te nemen. 

De actie was gericht tegen de vrijhandels-
verdragen als CETA, TTIP, Mercosur, enz, 
waarover de EU op dit moment onderhan-
delt. Deze verdragen verzwakken de positie 
van boeren en burgers wereldwijd en geven 
meer macht aan multinationals. De ver-
dragen leiden tot dumping van agrarische 
producten op kwetsbare markten en doen 
afbreuk aan regelgeving op gebied van mi-
lieu, dierwelzijn en biodiversiteit. Samen ko-
men deze organisaties op VOOR een eerlijk 
wereldhandelsbeleid en VOOR een Europa 
gebaseerd op mondiale solidariteit dat zich 
richt op wereldwijde bestaanszekerheid 
voor boeren voor eerlijke prijzen, en op de 
bescherming van het klimaat en het milieu.

Politici hebben de mond vol van betere en 
eerlijke prijzen voor de boeren. Veel van 

deze politici zijn echter ook voor meer vrij-
handel. Wanneer gaan politici eens inzien 
dat deze twee niet samen gaan. De vrijhan-
delsverdragen leiden tot oneerlijke concur-
rentie met landen waar minder strenge ei-
sen gesteld worden. De NMV is principieel 
van mening dat producten die de EU binnen 
gelaten worden aan de zelfde eisen moeten 

voldoen als de producten die in de EU zelf 
geproduceerd worden. Het is niet mogelijk 
kostendekkende prijzen te krijgen als deze 
iedere keer kapot gemaakt worden door 
goedkope importen met lagere standaar-
den. Op dit moment zijn Europese boeren 
bezig de concurrentieslag op prijs te verlie-
zen.

Landelijk bestuurder
Hans Geurts sprak bij grensactie.
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MAINEnergie heeft inmiddels veel 
NMV-ers als vaste klant. De kracht 
van MAINEnergie zit in het per-
soonlijke contact en het vertrouwen 
van de klant. Als u klant wordt bij 
MAINEnergie profi teert u van onze 
scherpe tarieven en onze overstap-
service. Wij nemen alle administra-
tieve rompslomp uit handen en ver-
zorgen de totale, naadloze over-
stap. Hierdoor blijft u te allen tijde 

verzekerd van levering van stroom 
en gas.

Wilt u net als vele andere collega-
bedrijven profi teren van scherpe 
energietarieven? 
Neem dan contact op met het Sales 
team van MAINEnergie. U kunt ons 
telefonisch bereiken op 088 - 08 09 
000 of per e-mail via sales@main-
energie.nl.

18 februari
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
19 februari 
Strobalengesprekken regio Drenthe
21 februari
NMV-bijeenkomst in Waarder met Roelof Bisschop (SGP)
28 februari
NMV-bijeenkomst in Ottoland
18 maart
NMV-commissie vergaderingen

Ledenactie
Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten 
houdt en voor u opkomt?
Wilt u dat uw mening gehoord wordt?

Word dan lid van de NMV! 
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.

Word ambassadeur van NMV, maak uw collega-melkveehouder lid!
Hoe groter onze achterban, hoe meer 
invloed. Als u uw collega lid maakt, 
ontvangt uzelf ook een bodywarmer. 
Geef u op bij het NMV-secretariaat, 
tel. 06 213 22 313 of via onze site
www.nmv.nu.

Voor jonge melkveehouders onder de 
35 jaar is er een speciale actie: Schrijf 
je nu in en ontvang 50% korting op het 
eerste jaar van je lidmaatschap. Bovendien 
ontvang je maandelijks ons ledenblad 
‘Koebont’ en een NMV-bodywarmer!

De NMV voor en door melkvee-houders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

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:
Rick Walvoort – Gesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@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.


