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NMV zet vraagtekens bij berichtgeving
en cijfers kalversterfte
RTL nieuws publiceerde een kritisch
stuk waarin gesteld werd dat de kalverensterfte in de melkveehouderij erg
hoog is. NMV betwijfelt deze cijfers
en heeft het onderliggende rapport
opgevraagd. Dit om na te gaan of de
cijfers juist geïnterpreteerd zijn en hoe
de stellingname tot stand gekomen is.
Want uit monitoring van de Gezondheidsdienst voor Dieren blijkt de kalverensterfte juist af te nemen. Onterechte
schade toebrengen aan een sector die
voorziet in een eerste levensbehoefte
is wat NMV betreft ontoelaatbaar.
In het artikel wordt gesuggereerd dat alle
sterfte op een boerenbedrijf door nalatigheid van de boer komt. Dat is natuurlijk
niet zo. De gemiddelde kalverensterfte
tot de leeftijd van 2 maanden is 8,5%.
Daar zijn ook de doodgeboortes en te
vroeg geboren kalveren bij in berekend.
Hier heeft de melkveehouder dus weinig
invloed op. Bij de groep kalveren in de
leeftijd van 2 tot 4 maanden gaat gemid-

deld 4% dood. En tot slot sterft 3% van
de kalveren tussen de 4 tot 12 maanden.
Ook fokkerij invloeden kunnen het sterfte percentage beïnvloeden. Daarom zal
NMV een beroep doen op fokkerijorganisaties om extra alert te zijn op geboortecijfers en kalverenvitaliteit van de ingezette stieren. Daarnaast spelen factoren een
rol waarop veehouders nauwelijks invloed
hebben, zoals virussen of onverwachte afwijkingen bij de mineralen en/of vitamine
voorzieningen. Meestal wordt dit door de
melkveehouder opgelost maar heeft op
het moment zelf een hoge uitval tot
gevolg. Deze extremen worden normaliter buiten de rapporten gehouden omdat
het een vertekend beeld geeft. Is dit hier
ook gedaan?
We moeten met elkaar trachten de bovengenoemde uitval te beperken. Maar NMV
wil ook een beroep doen op alle andere
ketenpartijen. Laten zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. Want bij minimale

melk- en nukaprijzen is de ﬁnanciële ruimte te beperkt om extra investeringen te
doen. Op veel bedrijven is vaak uit ﬁnanciële noodzaak spraken van nevenfuncties
van één of meerdere bedrijfsgenoten.
Veel factoren omtrent kalverensterfte zijn
direct gerelateerd aan beleid van de gehele zuivelsector en vleeskalverenketen:
Bedrijfsgrootte, beschikbare arbeid, ﬁnanciële ruimte, nuka prijzen en de beschikbaarheid van antibiotica.
Dat dit soort media aandacht kwalijk is
en onterecht veel schade kan berokkenen hebben we eerder gezien bij de I&R
affaire, waarbij de tweelingen-onregelmatigheden groot in de pers werd uitgemeten. Daar het uiteindelijk om 0.7%
tweelingen ging gedurende twee maanden van het jaar, kon de imagoschade
niet meer terugdraaien. NMV heeft de
media dan ook dringend verzocht om
eerst de cijfers te veriﬁëren voordat zij
hiermee aan de haal gaan.

Nieuwe directeur ZuivelNL
NMV heeft Janine Luten, de nieuwe directeur van ZuivelNL gevraagd zichzelf te introduceren in Koebont. ZuivelNL is
een inter-brancheorganisatie die vanuit de keten betaald wordt door onder andere een heﬃng op uw melkgeld. De
missie van ZuivelNL is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij.

Janine Luten
nieuwe directeur van ZuivelNL
Graag wil ik mij even voorstellen!
Mijn naam is Janine Luten. Ik ben 46 jaar
en sinds half maart de nieuwe directeur
van ZuivelNL. Ik heb in Wageningen
tuinbouw (tegenwoordig plantwetenschappen) gestudeerd. Een brede studie
waarbij ik de sociaal economische kant
heb gekozen. Via de bloemenveiling en
het Landbouw Eonomisch Instituut (tegenwoordig WenR) ben ik bij Aequor
terecht gekomen waar ik verantwoordelijk was voor de buitendienst van bedrijfsadviseurs en de vaststelling van de

kwaliﬁcatiedossiers voor het hele domein van voedsel en leefomgeving, dus
ook de dierlijke sector. De afgelopen
acht jaar heb ik met veel enthousiasme
Wageningen Academy vanaf de basis
opgebouwd. Onder het motto: “Today’s
Knowledge; Tomorrow’s Business” hebben we een sterk portfolio neergezet op
het gebied van de Wageningse kennis
(plant, dier, voeding en leefomgeving).
Onderwijs voor werkenden in het bedrijfsleven en bij de overheid met internationale bekendheid. We organiseerde
veel cursussen voor de zuivelsector in
binnen en buitenland. Namens Wageningen University & Research heb ik vier
jaar lang in de stuurgroep gezeten voor
het Sino Dutch Dairy Development Center in China waar ik verantwoordelijk was
voor onderwijs en trainingen.
Inmiddels werk ik alweer een maand bij
ZuivelNL en heb ik er al veel kennismakingsgesprekken op zitten. ZuivelNL is
een interbranche organisatie waarbij
NMV naast LTO en NZO één van onze
dragende organisaties is. Het bestuur
van ZuivelNL heeft besloten om een andere invulling te geven aan de functie
van directeur. Zo was de functie meer
gericht op de uitvoering van regelingen
en komt het accent nu meer te liggen op
het behartigen van de belangen van de

leden. Het communiceren met interneen externe stakeholders om de organisatie en haar belangen zo sterk mogelijk neer te zetten vanuit een strategisch
meerjarenplan voor ZuivelNL.
Om mijn visie op de juiste wijze vorm te
geven heb ik eerst een goed beeld nodig
van de zuivelsector. Dit blijkt een ware
uitdaging te zijn. Wat zijn er veel initiatieven in deze goed georganiseerde en
innovatieve sector. Elke dag word ik weer
positief verrast. Ik kan goed begrijpen
dat de boer af en toe door de bomen
het bos niet meer ziet. Ik hoop dat we als
ZuivelNL naast overzicht ook een stukje
duidelijkheid kunnen creëren. We zullen
meer gaan communiceren over de activiteiten. Daarnaast willen we een platform
bieden waar de actoren in de sector afhankelijk van het onderwerp aan kunnen
schuiven. Zo hebben we nu al een zestal
partners maar het zou goed kunnen dat
dit er naar de toekomst meer zullen worden. Om in een complexe maatschappij
effectief te blijven opereren wordt het
voor de zuivelketen belangrijker om
goed samen te werken en wordt het zoeken van de verbinding binnen en buiten
de sector belangrijker. Ik hoop dat ik
hieraan een bijdrage kan leveren vanuit
ZuivelNL.
Janine Luten

Bordjes bij weilanden tegen neosporabesmetting
De NMV heeft bordjes met het verzoek
aan hondeneigenaren om hun hond
niet in de wei te laten lopen. De bordjes,
kunnen bij de weides worden opgehangen. Deze zijn bedoeld om de verspreiding onder koeien van de parasiet Neospora caninum tegen te gaan.
U kunt deze bordjes bij NMV bestellen. De prijs is € 7,50 per stuk
De totale verzendkosten zijn € 4,15
euro. Bij grote aantallen worden de pakketkosten van PostNL aangehouden.
Wilt u bestellen? Stuur dan een e-mail
naar info@nmv.nu met uw naam,
adres en het aantal bordjes.
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Vanuit de commissies
Veelgestelde vragen over KoeMonitor
Per 2020 wordt KoeMonitor van kracht. Dat is een nieuw borgingssysteem die moet garanderen dat er alleen melk van gezonde
koeien geleverd wordt. Dit komt voort uit een Europese verordening die aangeeft dat hierop toegezien moet worden. NMV
heeft een aantal veelgestelde vragen voorgelegd. Laat het ons alstublieft weten wanneer u meer vragen hebt.
Wat gebeurt er als een melkveebedrijf
achteraf een besmetting van bij voorbeeld IBR blijkt te hebben doorgemaakt,
terwijl de melk wel is geleverd? Wordt
het bedrijf dan beboet?
Een zieke koe met koorts is volgens de
hygiënerichtlijn een attentiekoe. Daarvan mag de melk niet worden geleverd.
Een koe die een IBR doormaakt zonder
zichtbaar ziek te zijn, is volgens de hygiënerichtlijn geen attentiekoe. De melk van
die koe kan dus worden geleverd.
Is dit de definitieve versie van de nieuwe
systematiek of komt er elk jaar weer iets
bij?
KoeMonitor zal nooit af zijn en blijft in
doorontwikkeling. Overheden en afnemers stellen steeds weer nieuwe (deels
wettelijke) eisen aan voedingsproducten en de manier waarop die worden
gemaakt. Om ook in de toekomst zuivelproducten te kunnen blijven leveren,
willen we een efficiënt systeem waarmee
we kunnen inspelen op veranderende
eisen.
Passen alle zuivelondernemingen het systeem op dezelfde manier toe, inclusief

de wijze van toetsing en handhaving?
Elke zuivelonderneming afzonderlijk besluit of ze KoeMonitor gaat toepassen en
op welke wijze de borging in het kwaliteitssysteem wordt opgenomen
Krijgt een melkveehouder een hogere
melkprijs als hij aan het systeem voldoet, bijvoorbeeld als het bedrijf een
KoeData-score A heeft?
Een melkveehouder die voldoet aan KoeMonitor behoudt de zekerheid dat zijn
zuivelonderneming de melk kan blijven
afnemen. Hij voldoet aan de basisvoorwaarde om melk te leveren. Het is aan
de individuele zuivelonderneming zelf
om te bepalen of zij het verschil tussen
goed en minder presterende bedrijven
tot uitdrukking wil brengen bijvoorbeeld
in de melkprijs.
Op een melkveebedrijf met score C (minder dan 60 punten) is vaak meer aan
de hand dan een minder goede diergezondheid, -welzijn. Er zijn dan meestal
andere oorzaken waardoor het bedrijf
in deze situatie terecht is gekomen. Hoe
wordt een dergelijk bedrijf ondersteund?
De zuivelondernemingen hebben sa-

men met LTO Nederland en de Stichting
Zorg om Boer en Tuinder de Agrozorgwijzer opgezet. Dat is een vangnet voor
melkveehouders in psychosociale nood.
(www.agrozorgwijzer.nl) Ook kunnen zij
een beroep doen op het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Dat
bestaat uit personen die deskundig zijn
op het gebied van dierverwaarlozing en
die bekend zijn met de agrarische sector.
Zij proberen de veehouder te helpen bij
het oplossen van zijn of haar problemen.
NMV wil daarnaast melkveehouders helpen met praktische ondersteuning. Iemand uit de praktijk die (tijdelijk) naast
de melkveehouder staat om met raad en
daad bij te staan. (Zie ook de volgende
pagina)

www.boutadvocaten.nl

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
2-apr Overleg Nitraatwijzer met ministerie LNV
2-apr Technisch overleg fosfaat met ministerie
3-apr Bijeenkomst verbeteren dataverzameling voer en
		
management; beweiden met LNV
3-apr Vervolgoverleg reductie stikstofexcretie
		melkveehouderij
3-apr Overleg algemeen bestuur VoederWaarde.nl
4-apr ZLTO Congres
5-apr Regiobijeenkomst met landbouwvertegenwoordiger
		
Annie Schreijer-Pierik
8-apr Netwerkbijeenkomst Natuur en Landschap
		
in Gelderland
9-apr Overleg met MAINEnergie, ledenreacties
10-apr Demonstratie Brussel in samenwerking met EMB
11-apr Bijeenkomst commissie mest/water
12-apr Agrarische Tafel over gevolgen gaswinning Groningen

10-apr Overleg met advocatencollectief over
		
mijnbouwschade
10-apr Bijeenkomst commissie mest/water
15-apr Brede bijeenkomst Nieuwe doelen Duurzame
		
Zuivelketen voor na 2020 met NZO en LTO
17-apr NMV-bijeenkomst Gemert Brabant/Limburg
18-apr Rondetafelgesprek Klimaattafel ‘Landbouw’ met vaste
		
commissie EZ & milieu
24-apr Vervolgoverleg zuivel - LNV - uitwerking visie en
		
doelen DZK
24-apr Werkgroep agrarische tafel mijnbouwschade
		Groningen
25-apr Doe Mee event kringlooplandbouw
25-apr Algemene ledenvergadering van proefboerderij
		
KTC Zegveld
25-apr NMV-bijeenkomst Midwolda (Groningen)
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NMV- Eerste hulp service
Na de vermeende I&R fraude ontstond er de afgelopen tijd opnieuw veel negatieve publiciteit omtrent het functioneren van
de melkveehouderij. Nu zou er veel mis zijn rondom uitval van onze jongste kalveren. Ontzettend jammer, omdat het op
vele bedrijven gewoon goed gaat. NMV wil eerst de onderbouwing van de gepresenteerde cijfers bestuderen en al helemaal
niet wijzen naar de schuldige. Toch realiseren wij dat het op een beperkt aantal bedrijven minder goed gaat dan we zouden
wensen. Dit kan betekenen dat er ook bij onze leden problemen kunnen zijn van welke aard dan ook. Met het oog op de
komende aanscherping van de leveringsvoorwaarde van de melkfabrieken kunnen nog meer leden in de problemen komen
als gevolg van melkweigering. Vaak is een probleem op een bedrijf een combinatie van verschillende factoren, de te hoge
werkdruk kan op een moment omslaan in “murw raken, het hoeft van mij niet meer op deze manier” NMV wil niet wijzen
en het bij praten laten maar ook daadwerkelijk hulp bieden als het onze leden niet lukt het bedrijf op de rails te houden.
Niet alleen praten, ook aanpakken
NMV is er voor en door leden en met
dat motto willen wij graag eerste hulp
bieden zodat u de draad weer kan oppakken.
Na een gesprek proberen wij uw hulpvraag te inventariseren en passende eerste hulp te bieden. Welke hulp dat kan
zijn proberen wij in overleg met u in te
vullen. Of het nu gaat om het schoonspuiten van uw jongveestal of hulp bij

het invullen van alle vragenlijsten. NMV
kan ook helpen bij het inschakelen van
professionele hulp. Schroom alstublieft
niet om een beroep te doen op onze
eerste hulp dienst want wij als NMV denken dat we het samen weer mooier en
beter maken.
Collegialiteit
Als er even extra handjes nodig zijn willen we ook een beroep doen op de colle-

gialiteit van onze leden. Heeft u ervaring
met het even bijspringen bij een collega
of bent u bereid eens een dag hulp te
bieden? Laat het ons dan weten.
Als we een inzicht hebben in de hulpvragen, dan bestaat de mogelijkheid om
andere (keten)partijen een bijdrage te
vragen om onze leden vooruit te helpen.
Wij realiseren ons dat we lang niet alle
problemen kunnen oplossen maar stil
zitten en wijzen is geen optie.

Glyfosaat een terugkerend actueel thema
Het voorjaar dient zich in vol ornaat aan, en de laatste groenbemesters en/of vanggewassen moeten worden ondergewerkt.
Vaak zijn er in deze periode van het jaar dan ook zichtbaar vernietigde gewassen aanwezig op landbouwgrond. Wanneer er
voor gekozen wordt het vanggewas of de groenbemester onder te werken, is daar niet zoveel aan de hand. Maar er komt
steeds meer maatschappelijk weerstand tegen het gebruik van glyfosaat op het gewas, niet allerminst aangewakkerd door
linkse partijen die de burgers onnodig ongerust maken.
Er bestaat inmiddels zelfs een meldpunt
waar bezorgde burgers een ‘glyfosaat’
veld kunnen melden, en zonder correcte
uitleg van informatie leidt dit tot heel
verkeerde beeldvorming. Er circuleren
op Social Media inmiddels zelfs foto’s
van roestige (bruine) sloten waarbij men
dit aan glyfosaat gebruik toeschrijft
Bij NMV volgen we deze discussie met
grote zorg. De negatieve beeldvorming
wordt zo op de spits gedreven dat het
ertoe kan leiden dat het straks niet meer
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wordt toegestaan. Het is belangrijk dat
we het middel glyfosaat behouden, omdat dit ongeveer het enige effectieve
middel tegen ‘kweek’ is. Daarom willen
we oproepen om zorgvuldig met glyfosaatgebruik om te gaan. U kunt bijdragen
aan behoud van het middel door:
- Alleen glyfosaat in te zetten als u geen
alternatief heeft
- Het vanggewas/groenbemester zoveel
mogelijk mechanisch onder te werken
- Het iets te zware vanggewas bij voor-

keur eerst te maaien, of te klepelen en
dan onder te werken
- Ervoor te zorgen dat het afgestorven
gewas zo snel mogelijk na behandeling wordt ondergewerkt, gele velden
(die langdurig zichtbaar zijn) zijn niet
noodzakelijk (na 4 dagen heeft de stof
zijn werk gedaan)
NMV hoopt dat u bedachtzaam omgaat
met glyfosaat gebruik. Het bevordert de
kans dat we dit middel behouden voor
de sector.

Afrikaanse en Europese melkveehouders
pleiten voor verantwoord zuivelbeleid
Op 10 april heeft in Brussel een historische actie plaats gevonden. Voor het eerst in de geschiedenis hebben Europese en
Afrikaanse melkveehouders gezamenlijk actie gevoerd voor een beter zuivelbeleid. Zij lieten zien welke negatieve effecten overproductie van melk op de Europese en Afrikaanse melkveehouders heeft. Vanuit Nederland waren ongeveer 20
melkveehouders aanwezig.
geeft over het economische belang van
melkproductie in West-Afrika. “Deze lokale structuren komen in gevaar omdat
de goedkope invoer uit de EU verder
toeneemt.” Sinds 2016 is de EU-uitvoer
van met palmolie gemengd melkpoeder naar West-Afrika met 24% gestegen.
Deze mix van magere melkpoeder en
plantaardige oliën worden daar verkocht
tegen dumpprijzen.

De demonstratie was georganiseerd
door de EMB in samenwerking met diverse ontwikkelingsorganisaties. In een
gezamenlijke verklaring pleiten zij voor
een evenwichtig landbouw- en handelsbeleid in de Europese Unie, om eerlijke
omstandigheden voor melkveehouders
in Afrika en Europa te garanderen.
Magere melkpoeder gemengd met palmolie
Beschadig geen lokale structuren!” “Vele
honderdduizenden gezinnen verdienen
hun brood door melkproductie en -verwerking”, zegt Christian Dovonou, landendirecteur van Dierenartsen Zonder
Grenzen in Burkina Faso, terwijl hij uitleg

Migratie problematiek
De slachtoffers van deze goedkope importen zijn uiteindelijk de mensen die in
de zuivelsector werken, vooral vrouwen,
aldus Thierry Kesteloot van Oxfam-Solidarité. Een goed ontwikkelde zuivelsector is de beste garantie tegen armoede
en voorkomt uittocht op het platteland.
Bovendien biedt het jonge boeren een
perspectief. De Afrikanen gaven nadrukkelijk aan dat zij hun Europese collega’s
niets verwijten, maar dat hun problematiek een rechtstreeks gevolg is van het
EU-beleid.
Een dag voor de demonstratie had het
bestuur van de EMB samen met de Afrikanen een gesprek met hoge ambtenaren van de EU. Hier hebben zij hun probleem goed uit kunnen leggen.

aldus Erwin Schöpges, voorzitter van de
EMB. De EMB pleit voor een MVP dat de
markt controleert en snel reageert op
dreigende crises. Schöpges is positief
over de stemming die begin april heeft
plaatsgevonden over het verslag van de
herziening van de gemeenschappelijke
marktordening van het GLB. De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft zich duidelijk uitgesproken
voor vrijwillige volumereductie als een
effectief crisisinstrument om marktverstoringen aan te pakken.
De EMB eist een wettelijke verankering
in het GLB van een crisesinstrument zoals het MVP om overschotten te voorkomen. Dankzij de intensieve inzet van de
EMB zijn al veel politici in het Europees
Parlement (EP) voor invoering van een
dergelijk crisesinstrument. De EMB zal
intensief blijven lobbyen om dit crisesinstrument geïmplementeerd te krijgen.
We eisen een duurzame melkproductie in Europa en Afrika, zodat boeren
hier en daar eindelijk van hun werk
kunnen leven!

Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP)
Uiteindelijk hebben Europese en Afrikaanse melkveehouders hetzelfde probleem: te lage opbrengsten door overproductie op de markt. “We kunnen het
probleem van de Europese overproductie niet gewoon exporteren naar Afrika”,

Gekozen kandidaten met boerenverstand
In maart 2019 waren er verkiezingen
voor de Provinciale Staten en waterschappen. Voorafgaande aan de
verkiezingen heeft NMV aandacht
besteed aan kandidaten van boerenafkomst die zich gemeld hebben. Het
is van groot belang dat er naast een
afspiegeling van de samenleving óók
boerenverstand in de besturen blijft.

De provincies zijn verantwoordelijk voor
natuur en hebben een steeds grotere invloed op het behoud van landbouwkundig gebruik van uw percelen en bedrijf.
De grote droogte heeft laten zien dat de
waterschappen niet alleen bij hoosbuien
belangrijk zijn. Daarnaast hebben zij ook
veel invloed op de wijze waarop de waterkwaliteit gemeten of berekend wordt.

Dit is van groot belang voor de gebruiksruimte die de meststoffenwet biedt.
Wij zijn dan ook erg blij dat er overal in
Nederland op veel mensen met boerenverstand is gestemd en dat er veel boeren met voorkeursstemmen in de besturen zijn gekomen. Het betekent dat er
toch grote maatschappelijke waardering
in de samenleving is voor boeren.
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Verkiezingsdebat Europees landbouw- en handelsbeleid
Hoe krijgen we een eerlijke prijs voor een eerlijk landbouwproduct?
Op 6 mei is er vanaf 20.00 uur een verkiezingsdebat met kandidaten voor het Europees Parlement in Nijkerk. Dit debat
wordt georganiseerd door Platform Aarde Boer Consument, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse
Akkerbouw Vakbond (NAV). Onder andere Annie Scheijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) zullen hierbij aanwezig zijn.
U bent van harte welkom.
de EU, de wind uit de zeilen wordt gehaald?

Het debat vindt plaats in het kader van
de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei aanstaande. Duurzaam Oveleg Politieke Partijen een samenwerkingsverband van actieve leden
van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en
ChristenUnie neemt ook deel aan deze
bijeenkomst en zal ook haar achterban
oproepen aanwezig te zijn.
Aan de orde komen de volgende thema’s:
• Is het mogelijk het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)
en handelsbeleid zo in te richten dat
boeren (binnen en buiten Europa) een
kostendekkende prijs kunnen krijgen
voor een milieu- en diervriendelijk
product?
• Wat zijn de kansen en bedreigingen
door vrijhandelsverdragen als CETA,
TTIP en Mercosur?
• Hoe kunnen de Europese landbouwsubsidies binnen het GLB vanaf
2021 effectiever worden ingezet om te
voldoen aan maatschappelijke eisen?
• Hoe te komen tot een échte kringlooplandbouw en een Gemeenschappelijke Voedsel Beleid?
• Is er een alternatief Europees beleid
mogelijk waardoor tegenstanders van

www.ggi.nl
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Deelnemers aan het debat
De volgende kandidaten voor het Europees Parlement nemen deel:
Annie Scheijer-Pierik (CDA), Jan Huitema
(VVD), Bas Eickhout (GroenLinks, ovb),
Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren),
Geert Ritsema (SP), en Bert-Jan Ruissen
(SGP).
Vertegenwoordigers van boeren- en
maatschappelijke organisaties zijn:
Hans Geurts (NMV en voorzitter Platform ABC), Keimpe van der Heide (NAV),
Greet Goverde (secretaris Platform ABC),
Joost de Jong (Transitiecoalitie Voedsel, betrokken bij tot standkoming IPES
Food-rapport), Klaas Johan Osinga (beleidsmedewerker LTO Nederland) en Gijs
Dröge (Duurzaam Overleg Politieke Partijen). Gespreksleider: Guus Geurts
Programma
Het programma bestaat uit twee rondes
van een uur met in totaal vier stellingen.
In iedere ronde geven inleiders korte
toespraken om het thema te verduidelijken en hun visie te geven. Daarna geven
de aanwezige politici in iedere ronde reacties, en gaan onderling in debat aan
de hand van stellingen. Na elke ronde is
er steeds ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek.
Deze informatie kunt u ook downloaden
op de website www.aardeboerconsument.nl.

trum, De Schakel, Oranjelaan 10, 3862
CX te Nijkerk. Inloop vanaf 19.30 uur.
Om een inschatting te kunnen maken
van de opkomst willen we u verzoeken
u aan te melden. Graag aanmelden via
guusgeurts@yahoo.com of bij het NMV
secretariaat aanmelden@nmv.nu
Gratis parkeren
Op het terrein van de Schakel kunt u
gratis parkeren. Tevens kunt u vrij parkeren bij het NS-station (P+R). Aan de
Oranjelaan kunt u gratis parkeren middels een parkeerschijf (blauwe zone).
Een parkeerschijf is verkrijgbaar bij De
Schakel.
Betaald parkeren
U kunt ook gebruik maken van parkeergarage Oosterpoort. De ingang is bij de
rotonde even voorbij De Schakel. Het
uurtarief bedraagt € 0,70 per uur.
Openbaar Vervoer
De Schakel is ook goed per trein te bereiken. Het NS Station ligt op slechts 200
meter afstand van De Schakel.

De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 22.15 uur in Vergader- en Congrescen-

www.agrisun.nl

www.schutte-agra.nl

Geesje geridderd

Wie kent haar niet, Geesje Rotgers, een
veelbesproken en voor ons als melkveehouders zeer gewaardeerde vrouw. Zij is
het, die samen met andere bestuurders

Van de voorzitter...

Het BBL Keurmerk
(Beter Boeren
Leven Keurmerk)
De afgelopen tijd is onze sector
verblijd met de geboorte van een
scala aan nieuwe keurmerken. En
als we de geboortekaartjes lezen
hebben de sterren nog nooit zo
goed gestaan. Op de keurmerkwijzer onder mens en werk (de boerenbeloning) kom ik geen enkel
keurmerk tegen die hier positief op
scoort. Als er al wat naar de boer
gaat dan gaat dit meestal tegen
kostprijs en wordt de meerprijs
verdeeld tussen industrie, retail en
de borgingsorganisatie. Het lijkt
erop dat er nog een heuse babyboom aan keurmerken in het verschiet ligt, zodat elke supermarktorganisatie straks zijn eigen keurmerk bezit. Ik vermoed dat de gestampte muisjes straks uitverkocht
zullen zijn bij al dit reclamegeweld.
Wanneer we dan ook nog eens de
klimaatopgaven en duurzame ontwikkelingen er aan gaan koppelen,
is het beetje werkplezier dat nog
over blijft geheel opgesoupeerd
door de duurzame zuivelketen. Er
zal voor de boer niks anders overblijven dan doormodderen tot aan
zijn ouwe dag.

van Stichting Agri Facts, de leden van de
Tweede Kamer tot en met de ombudsman menig slapeloze nacht bezorgd.
Vele malen sprak zij voor NMV tijdens de
afgelopen ledenavonden maar ook op
voorgaande NMV-bijeenkomsten. Dat zij
door Majesteit de Koning benoemd is tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau en
daarbij alle lovende woorden mocht ontvangen op 15 april jl. kwam voor haar als
een volledige verrassing, en dat maakt
het ook zo bijzonder.
Eén van haar sterke punten is dat zij als
landbouwjournaliste gaat voor resultaat
en niet om mensen persoonlijk te raken.
Dit geeft haar veel credits bij zowel voorals tegenstanders.
Bij NMV zijn we erg blij met het goede
werk wat Geesje doet, dat moge duidelijk
zijn! NMV wenst haar dan ook veel plezier
in haar werk. We verwachten haar nog
vaak tegen te komen de komende tijd.

U zult zich ongetwijfeld afvragen
hoe we als agrarische sector het tij
kunnen keren om deze keurmerkenbrij en de vorming van onnodige ketens een halt toe te roepen.
Het antwoord kan zijn een producentenorganisatie en of een interbrancheorganisatie. Of wellicht een
combinatie van beide. Zodat deze
zowel de producent als consument
beschermt tegen een wirwar van
keurmerken, en daarbij ook de nodeloze regelgeving en tegelijkertijd
ﬁnanciële uitholling van de sector
een halt weet toe te roepen.
Als de transitie naar een echte
kringlooplandbouw moet slagen
zal dit in samenhang met de klimaat- en biodiversiteitmaatregelen
moeten gebeuren. Dat de sector
de kosten van deze operatie niet
kan dragen moge duidelijk zijn.
Ook moet er meer onderzoek verricht worden naar de vastlegging
van koolstof in de bodem, en verdient het jaarlijkse verlies aan goede landbouwgrond de aandacht.
Aangezien we door een ongelijk
speelveld in Europa koploper zijn
op het gebied van de hoogste
kostprijs, kan onze sector niet
groener ondernemen. Ze staat namelijk al dik rood.

NMV op Twitter
Anita Heijdra@AHeijdra
En terecht! #erkenning Van harte gefeliciteerd Geesje. Hopelijk vind je nog
jarenlang de kracht om op jouw pittbull werkwijze onderste stenen naar
boven te krijgen. @VakbladVfocus
07:58 - 15 apr. 2019
Melkveebedrijf@melkveebedrijf
De #ontwikkelingen in de #sector
vragen dat @ZuivelNL zich, naast
#financiering en de #uitvoering van
#regelingen, meer gaat richten op het
leggen van #verbindingen in en buiten
de sector. Daarom is per 16 maart
Janine Luten de nieuwe #directeur.

Er zal de komende tijd dan ook
heel goed moeten worden gerekend wat de kosten jaarlijks zijn
voor deze transitie. Wellicht kan
tegengestelde regelgeving worden
geschrapt omdat zij een goede
landbouwpraktijk in de weg staan.
Aangezien de kosten van ons
voedselpakket als één van de laagste in Europa is, ligt een verhoging
van de producentenprijs voor de
hand. Duurzaamheid heeft een
prijs. Ook biedt de wet op oneerlijke handelspraktijken wellicht uitkomst en kunnen de marges in de
keten eerlijker verdeeld worden.
Wij zijn dan ook erg benieuwd
hoe minister Schouten haar ambities voor de kringloop- landbouw
gaat ﬁnancieren.
Misschien staan de
sterren nu goed om
een Beter Boeren
Leven keurmerk met
drie sterren in te
voeren. Want
inkomen,
daar draait
het om.
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Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws
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:
Rick Walvoort – Gesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
■ Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - 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 informatie aanvragen via de contactpersonen of bij het NMV-secretariaat. Of ga naar de website en meld
u aan via het aanmeldformulier.
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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 vóór en door melkveehouders.

Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

Medio mei
NMV-commissie vergaderingen

20 mei
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Medio juni
Algemene Ledenvergadering (ALV)

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

MAINEnergie heeft inmiddels veel
NMV-ers als vaste klant. De kracht
van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen
van de klant. Als u klant wordt bij
MAINEnergie proﬁteert u van onze
scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u te allen tijde

Agenda

NMVinformatie

verzekerd van levering van stroom
en gas.
Wilt u net als vele andere collegabedrijven proﬁteren van scherpe
energietarieven?
Neem dan contact op met het Sales
team van MAINEnergie. U kunt ons
telefonisch bereiken op 088 - 08 09
000 of per e-mail via sales@mainenergie.nl.

