
kost. Daarvan wordt 763 miljoen op ta-
fel gelegd door het rijk, provincies en 
gemeenten. Verder komen er vele mil-
joenen uit Europese Fondsen en zo’n 65 
miljoen van loterijorganisaties. Natuur-
organisaties ontvangen meer subsidies 
van overheden dan agrariërs. 

Terreinomvorming schiet doel voorbij
Binnen de natuurwereld is een onder-
linge strijd gaande, blijkt uit mails die ik 
ontving: tussen partijen die willen wer-
ken aan biodiversiteit en partijen die 
gaan voor de pecunia. Een paar quotes 
uit de natuurwereld in de mails: ‘de stik-
stofproblematiek wordt niet realistisch 
benaderd, er gaat veel natuur verloren 
bij terreinomvormingen en de natuur 
die men wenst, ontstaat meestal niet’; 
‘De nieuwe bossenstrategie is een ramp 
voor de biodiversiteit van ongekende 
omvang. We krijgen bossen die voorna-
melijk uit kreupelhout gaan bestaan’. 
Nu de natuur voor sommige partijen een 
verdienmodel is geworden en het doel 
uit het oog is verloren, is het onmoge-
lijk om het landbouwbeleid gezond te 
maken. Dat blijkt ook wel uit de stikstof-
maatregelen die de minister doorvoert: 
deze zijn voor de bühne, kosten het be-
drijfsleven en de Staat klauwen vol geld, 
maar doen voor de natuur vrijwel niks 
(zie stikstofrapportages op mesdag-zui-
velfonds.nl). 

Het natuurgeld klotst tegen de plinten
‘Het geld klotst tegen de plinten bij ter-
reinbeheerders, dat is eerder schadelijk 
dan goed voor de natuur,’  vormt de hy-
pothese van mijn nieuwste onderzoek 
naar de onderbouwing van het stikstof-
beleid. Wat wij eerder zagen bij fosfaat, 
zien wij nu opnieuw bij stikstof: in het 
politieke debat blijft het werkelijke doel 
buiten beeld. Bij fosfaat kwam de focus 
op rekenkundige gemiddelden te liggen, 
hetgeen ertoe leidde dat in de ooste-
lijke helft van Nederland koeien werden 
opgeruimd, terwijl de problematiek met 

waterkwaliteit vooral speelt in de weste-
lijke helft. 
Bij stikstof gebeurt hetzelfde, daar is 
de biodiversiteit in natuurgebieden het 
doel. Het Adviescollege Stikstofproble-
matiek van minister Schouten, de zo-
geheten Commissie Remkes, heeft een 
geraffineerd spel gespeeld, door de dis-
cussie eenzijdig te verleggen naar boe-
ren en stikstof. Dan hoef je het over twee 
zaken niet te hebben: de missers die de 
overheid maakte in de juridische onder-
bouwing van de PAS en de effectiviteit 
van het natuurbeleid. De effectiviteit en 
kosten van het natuurbeleid staat bij mij 
nu hoog op de researchagenda. 

Effectiviteit en kosten N2000-beleid
 Ik ontvang veel mails uit de meest uit-
eenlopende hoeken. Een bossenweten-
schapper mailde de ontwikkelingen over 
stikstof en landbouw met belangstelling 
te volgen. En ook met verbazing. Ver-
bazing omdat de discussie zou moeten 
gaan over de effectiviteit en kosten van 
het Natura 2000-beleid en niet eenzijdig 
over boeren en stikstof. Echter, Natura 
2000 is onbespreekbaar gemaakt in Ne-
derland. Terreinbeheerders willen er niet 
over praten, zij verdienen flink geld aan 
de huidige opzet. En dankzij de slappe 
politieke houding blijft evaluatie van Na-
tura 2000 uit. 
Uit CBS-cijfers blijkt dat het natuurbe-
leid in Nederland 1.199 miljoen euro 
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Bij NMV volgen we het werk van Geesje Rotgers op de voet. We vroegen haar voor 
deze Koebont haar visie op de huidige impasse op stikstof- en natuurbeleid te geven:

Geesje Rotgers,
onderzoeksjournalist STAF
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Lubbert van Dellen,
AcconAVM adviseurs en accountants

Winst 2019 (of 2019/20) schrik niet!
afschrijving in 10 jaar de winst (door ex-
tra omzet) juist verhoogd. Ook zien we 
diverse melkveehouders waar de mia 
vamil stal ondertussen (bijna) volledig is 
afgeschreven en dan stijgt de winst fors.

Resultaat beïnvloeden via achterstal-
lig onderhoud (voorzieningen)
U kunt het resultaat van 2019 beïnvloed 
door inzichtelijk te maken dat er sprake 
is van achterstallig onderhoud (stal, erf 
of percelen) en dit achterstallig onder-
houd nu al in aftrek nemen. Let op dat 
de belastingdienst op 26 februari 2020 
hier aanvullende richtlijnen voor heeft 
benoemd. Waarbij het van belang is om 
het achterstallig onderhoud en gereali-
seerde verbetering (lees meer m2 beton, 
meer drainage, aanpassing inrichting stal 
et cetera goed te splitsen. Ook moet er 
rekening met een contante waarde wor-
den gehouden. Wel blijft dit een belang-
rijke route. 

Voorraad ruwvoer daling
Naast achterstallig onderhoud zien we 
veel bedrijven waar de ruwvoervoor-
raad is gedaald. Of dat wel of niet t.l.v. 
de winst kan worden gebracht, wordt 
bepaald of u in het verleden een waarde 
aan die voorraad hebt toegekend. Nog 
te vaak zien we helaas dat dat niet is ge-
beurd. Natuurlijk is het extra voer wat u 
hebt gekocht altijd wel een kostenpost. 
In boekjaar 2019 valt dit mee tot nu toe. 
Bij de gebroken boekjaren 2019/20 is dat 
effect groter

Een BV is nu te laat, maar zorg (met 
geringe kosten) dat u in 2020 niet te 

Op dit moment is er zorg of de melk-
prijs overeind blijft en daalt ze al en-
kele maanden. Tegelijk zien we dat de 
fiscale winst uit boekjaar 2019 ronduit 
hoog is bij diverse melkveehouders. 
De hogere melkprijs dan voorgaande 
jaren, gecombineerd met lage rente 
en prijs veevoer die wel licht is geste-
gen zorgt bij veel melkveehouders tot 
hoge fiscale winst die over 2019 actie 
vergt of in het lopende jaar. Melk-
veehouders met gebroken boekjaar 
2019/20 zien een vergelijkbaar beeld. 
Wel was de melkprijs in eerste maan-
den 2020 al iets lager.

Lopende rekening ander beeld?
De RC geeft regelmatig een ander sig-
naal door bijvoorbeeld aankoop fosfaat 
(of machines) van de lopende rekening 
of aflossingen die zijn verhoogd door 
investeringen. Ook zien we op de ach-
tergrond dat afschrijvingen drastisch 
terug lopen en fosfaat aankopen met 

laat bent
Een deel van uw bedrijf (ivm afroming 
fosfaat) inbrengen in een BV is voor 
sommige bedrijven een oplossing, maar 
zal achteraf niet meer gaan voor 2019. 
Zorg er in ieder geval voor dat u (als de 
afschrijving van mia vamil stal vervalt!) 
middels een intentie verklaring de belas-
tingdienst aangeeft voor 1 oktober 2020 
dat u voor 2020 wel een BV overweegt. 
Tot maart 2021 hebt u dan nog de kans 
om dat besluit voor 2020 te nemen. En 
besluit u het niet te doen, dan heeft het 
niet meer dan 1 kort briefje gekost. Een 
goedkope verzekering dus!

Corona en bank en belastingdienst
Bij vrijwel alle banken kunt u nu het ver-
zoek doen tot 6 mnd uitstel van aflos-
sing. Nu geen verzoek is ook later geen 
uitstel (zoals het nu lijkt). Er wordt dan 
ook veel gekozen om dit uitstel nu WEL 
aan te vragen. Sommige gaan vrijwillig 
door met aflossen. Maar we zien ook in-
vesteringen die nu worden gedaan met 
uitgestelde aflossing. Dat is natuurlijk 
wel weer risico opzoeken.
Bij de belastingdienst kunt u uitstel krij-
gen van IB, OB, LB en VPB (alle soorten 
belastingen dus). Let op dat dit uitstel en 
geen afstel is. Wanneer u gebruik van dit 
uitstel wilt maken dan is er dus nu of uit 
2019 een hoge winst. Zorg dan te allen 
tijde dat u ook vooruit kijkt en vervolg 
stappen neemt om van uitstel tot duur-
zame verlaging te komen.

AcconAVM adviseurs en accountants
Lubbert van Dellen

www.ggi.nl www.schutte-agra.nl
www.agrisun.nl

www.boutadvocaten.nl

Landbouw betaalt de rekening
Tot slot, het Nederlandse kabinet wil de 
doelen van de Europese Habitatrichtlijn 
bereiken middels het spoor van ‘stikstof’ 
en ‘boeren’ en legt hier fors de nadruk 
op, net als natuurbeheerders. Het Eu-
ropese Milieuagentschap kijkt echter 
genuanceerder naar de risico’s op bio-
diversiteitsverlies, ook in Nederlandse 

natuurgebieden. De veroorzakers van 
biodiversiteitsverlies (aandeel) in Neder-
landse bossen zijn: natuurlijke processen 
(22%), bosbeheerders (22%), landbouw 
(17%), waterbeheer (17%), probleem-
soorten flora / fauna (13%) en klimaat-
verandering (9%). 

Het wordt hoog tijd het werk en de 

geldstromen van natuurbeheerders kri-
tisch onder de loep te nemen. Immers, 
het bedrijfsleven (waaronder landbouw) 
betaalt de rekening. Samen met de be-
lastingbetaler, maar ook dat is het be-
drijfsleven. 

Geesje Rotgers,
onderzoeksjournalist STAF



3

Veel klanten die in het verleden renteswaps hadden, hebben geruime tijd geleden een brief van de bank ontvangen met een 
compensatievoorstel. Het heeft lang geduurd voordat de aanbiedingsbrieven op basis van het Herstelkader zijn verstuurd. 
Dit is ook de reden dat banken, waaronder Rabobank, de door hen berekende compensaties al aan klanten hebben 
uitbetaald. Dit nog vóórdat er een controle op heeft plaatsgevonden door een zogenaamde ‘Externe dossierbeoordelaar’. 
Dit is een controle die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht is gesteld en die aanvankelijk, voorafgaand 
aan het aanbod, had moeten plaatsvinden. Komende maanden zullen nog veel klanten van Rabobank een brief ontvangen 
waarin staat dat hun aanbod is gecontroleerd en wat de uitkomst hiervan is.

Renteswapklanten van Rabobank: 
let op de controlebrief!

Nu denken de meeste klanten, maar dit 
was toch al afgerond? Dat klopt deels. 
Een groot deel van de Rabobank-klanten 
heeft deze controlebrief namelijk nog 
niet ontvangen, terwijl deze wel erg be-
langrijk is. Zoals ook in deze brief wordt 
vermeld, heeft de klant hiermee name-
lijk een laatste mogelijkheid om alsnog 
binnen vier weken, Bindend Advies bij de 
Derivatencommissie in te stellen. Als het 
dossier hiervoor een opening biedt, dan 

kan dit zeer aantrekkelijk zijn. Vooral om-
dat het aanbod, dat vaak al is ontvangen 
en/of is uitgegeven, hiermee niet op het 
spel wordt gezet. Het lijkt veel klanten 
te ontgaan dat het dan ook belangrijk 
is om hier aandacht aan te besteden. 
Het instellen van Bindend Advies houdt 
in dat de Derivatencommissie toetst 
of de bank het Herstelkader juist heeft 
toegepast. Meerdere onderwerpen kun-
nen aan de Derivatencommissie worden 
voorgelegd. Met name de vraag of een 
lening terecht aan de renteswap is ge-
koppeld, kan een aanzienlijke invloed 
hebben op de hoogte van de uiteinde-
lijke vergoeding.

Bindend Advies Procedures
Mr. Marianne Adema, juridisch adviseur 
van NMV, heeft nog veel Bindend Advies 
procedures bij de Derivatencommissie 
lopen en geeft aan dat ook uit diverse 
uitspraken waarin het verzoek van de 
klant is toegewezen, is gebleken dat dit 
zeer de moeite waard kan zijn. Zo is in 
een recente uitspraak geoordeeld dat de 
renteswap volledig moest worden terug-
betaald omdat de bank in het aanbod 
ten onrechte de lening aan de renteswap 

had gekoppeld. Deze lening was name-
lijk veel later afgesloten dan het moment 
van afsluiten van de renteswap. Mr. 
Adema geeft aan dat het driemaands cri-
terium hiervoor belangrijk is. In veel ge-
vallen is de klant zich hiervan niet bewust 
en is hieraan ook geen aandacht besteed 
bij een reguliere check die de boekhou-
der op het aanbod heeft uitgevoerd. 

Mr. Adema benadrukt dat indien in het 
aanbod een lening ‘teveel’ aan de rente-
swap is gekoppeld, het aantrekkelijk kan 
zijn om dit aspect voor te leggen aan de 
Derivatencommissie. Dit kan leiden tot 
een aanvullende overhedge compensa-
tie of soms zelfs tot een gehele terug-
betaling van de renteswap en daarmee 
een veel hoger bedrag oplevert dan het 
eerdere aanbod van de bank. Dit geldt 
ook voor andere technische aspecten die 
nog tot een extra compensatie kunnen 
leiden. Voor Rabobank-klanten is er met 
de controlebrief in dat geval nog een 
laatste kans om hiermee iets te doen. Bij 
vragen over een specifieke swapsituatie, 
kunnen NMV-leden contact opnemen 
met mr. Marianne Adema (marianne@
adema-advocatuur.nl).

Waarschuwingsbordjes zwerfvuil
Steeds meer koeien worden ziek van 
‘scherp in’ door rondslingerende 
blikjes of ander zwerfafval. Daarom 
heef NMV bordjes voor zwerfvuil 
ontwikkeld. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de burgers zelf, maar 
we realiseren ons dat zij niet weten 
welke gevaren dergelijk afval met 
zich meebrengt. 

Met deze bordjes brengen we het bij de 
burgers onder de aandacht. En hopen 
hiermee zieke grazers te voorkomen. Wilt 
u ook zo’n bordje om zwerfvuil tegen te 
gaan?

De bordjes zijn te bestellen voor € 7,50 per stuk excl. portokosten (ca. € 4.35) via info@nmv.nu.

Uw ZWERFAFVAL onze dood!
Gooi uw afval in een afvalbak  

Dank voor uw medewerking!
Voor meer informatie 
www.nmv.nu  
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NMV roept Provinciale Staten op maat-
regel op te schorten

NMV heeft onderstaande brief naar de Provinciale Staten in Friesland gestuurd. Verschillende partijen in Friesland heb-
ben deze ondertekend. De onderwerpen die in deze brief worden aangehaald spelen, of zullen op korte termijn ook in 
andere provincies gaan spelen. De standpunten die wij als NMV daarop ingenomen hebben worden in onderstaande 
brief verwoord en willen we graag met u delen.

Geachte Statenleden,

Onlangs hebben we met gedeputeerde 
Hoogland een gesprek gevoerd over de 
voorliggende plannen rondom het actuali-
seren van het grondbeleid. Op zich denken 
wij dat de voorgenomen grondbank, met 
het daaraan gekoppelde financieringskre-
diet, waar Fryslân al haar gronden en nieuw 
te verwerven gronden in wil onderbrengen, 
een goed initiatief kan zijn in de mobiliteit 
op verschillende beleidsopdrachten. Als 
melkveehouders weten wij als geen ander 
dat gewenste grond veelal maar een keer 
te koop komt te staan en dat snel schakelen 
daarbij een belangrijke factor is.

Onteigeningsinstrument
Wat ons echter verontrust is het voorge-
nomen plan om onteigening voor natuur 
op te nemen als beleidsregel. Dergelijke 
maatregelen veroorzaken grote onrust en 
weerstand onder boeren, en terecht. Bij 
NMV pleiten we altijd voor vrijwillige ge-
biedsprocessen. Hoewel ook wij ons re-
aliseren dat het in het uiterste geval een 
oplossing kan zijn wanneer een compleet 
gebiedsproces dreigt te mislukken wegens 
het niet kunnen beschikken over een laat-
ste snipper grond, is de regeling voorals-
nog zeer eenzijdig opgesteld. Dat komt 
het draagvlak voor deze regeling niet ten 
goede. Vanuit NMV zouden we erop aan-
dringen dergelijke instrumenten, wanneer 
deze wordt opgenomen, voor alle grond-
bezitters te laten gelden. Dus niet uitslui-
tend voor boeren, ook voor ngo’s en par-
ticuliere grondeigenaren. Er zijn op dit mo-
ment ook in Friesland versnipperde stukken 
natuurgrond waar de doelstellingen nooit 
behaald zullen worden. In onze optiek is 
het voor de grondmobiliteit net zo evident 

deze stukken, indien dat gewenst is, weer 
beschikbaar te maken voor de landbouw. 
Een herinrichting kan in onze optiek nooit 
eenzijdig, maar moet altijd integraal beoor-
deeld worden. Ook een heroverweging of 
de doelstellingen van natuur wel haalbaar 
zijn is daar wat ons betreft een belangrijk 
onderdeel van. Een overheid die zo maar 
stukken grond als natuur kan duiden, daar-
mee economische waarde afwaarderend 
van kapitaal dat veelal in de loop van vele 
generaties zorgvuldig is opgebouwd, zou 
in onze optiek ergens een handreiking 
moeten doen ter compensatie en blijk van 
goede wil.

Oproep beleidsprocessen op te schorten
Voorgaande nuance neemt niet weg dat 
we bij NMV alle overheidslagen oproepen 
voorlopig alle agrarische gerelateerde be-
leidsprocessen op te schorten. We staan 
voor een recessie die een ongekende om-
vang kan hebben. Er zijn momenteel grote 
zorgen over hoe alle sectoren uit deze crisis 
komen. Dat is voor de agrarische sector niet 
anders. Die zijn de afgelopen jaren gecon-
fronteerd met toenemende lasten terwijl 
de opbrengstprijs voor melk de afgelopen 
30 jaar niet verbeterd is. Onze melkvee-
houders staan onder grote druk waarbij 
stikstof- en klimaatmaatregelen nog boven 
het hoofd hangen, terwijl de impact van de 
implementatie van fosfaatrechten nog niet 
verwerkt is. In tijden van crisis is het goed 
mogelijk dat maatschappelijk waarden 
verschuiven en het accent weer verschuift 
richting landbouw. De landbouw zorgt 
voor werkgelegenheid, niet alleen door de 
werkzaamheden op het bedrijf zelf, maar 
ook toeleveranciers, de verwerkende indu-
strie én afzet levert vele banen op. Banen 
die nog wel eens hard nodig kunnen zijn 

op het moment dat we de economische 
schade opmaken als we uit deze crisis ge-
raken. Wat we allerminst kunnen gebruiken 
is dat een grondbank zoals de provincie 
voorstaat, tegelijkertijd een prijsopdrijvend 
effect bewerkstelligt op landbouwgronden, 
waarmee de rentabiliteit van onze sector 
onder druk kan komen te staan. Een sec-
tor die straks hard nodig kan zijn ons uit de 
aanstaande crisis te loodsen zou volgens 
ons boven natuuroptimalisatie en recreatie 
gevalideerd moeten worden. 

Meerdere opgaven grond grondbank
NMV is zich ervan bewust dat er meer 
grondopgaven zijn, en dat natuur en het 
onteigeningsinstrument slechts één van de 
verkenningen is in de voorliggende plan-
nen rondom het grondbeleid. De notitie 
beschrijft het voorstel om gronden, die in 
de grondbank voor een bepaald doel zijn 
opgenomen, indien dat doel niet binnen 
vier jaar gerealiseerd kon worden, weer te 
verkopen. NMV is van mening dat aan die 
regeling zou moeten worden toegevoegd 
dat het recht van koop weer teruggege-
ven wordt aan de agrarische sector, en niet 
ten behoeve van andere gebiedsontwikke-
lingen. De notitie zelf geeft al aan dat de 
gronden, die in de grondbank verworven 
zullen worden, veelal agrarische gronden 
zijn. Het opnieuw aanbieden aan de agra-
rische sector bij het niet realiseren van de 
doelstelling, kan een maatregel zijn om het 
prijsopdrijvende effect zoveel mogelijk te 
beperken. Speculatie met gronden mag in 
dat geval wat ons betreft geen factor zijn. 
Afhankelijk van de marktontwikkelingen 
zijn wij van mening dat de gronden tegen 
aanschafwaarde terug moeten vloeien naar 
de sector, waarbij verkoop bij inschrijving 
uitgesloten wordt.
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De Minister van Landbouw heeft 
een wetsvoorstel onder handen over 
uitbreiding van de regels met een 
verbod van handel en vervoer en slacht 
van hoogdrachtige dieren met slacht 
als doel. Op dit moment is er al een 
Europees verbod om te vervoeren na 
90% van de dracht.

NMV is van mening dat het onwenselijk 
is dat (hoog)drachtige koeien worden ge-
slacht. Maar boeren hebben geen belang, 
noch voordeel, bij het laten slachten van 
drachtige koeien. Een van de redenen dat 
hoogdrachtige dieren toch in het slacht-
huis belanden, is dat een boer niet weet 
dat een dier al zo lang drachtig was. En 
soms is er sprake van een noodsituatie 
en is er geen andere keus dan afstand te 
doen van koe en kalf. Door overheids-
beleid gedwongen, moest de laatste ja-
ren veel melkvee worden afgevoerd, dat 
normaal bedoeld was om langer op een 
bedrijf te blijven. Dit kan de cijfers beïn-
vloeden. De discussie hierover wordt vaak 
aangejaagd door ngo’s. Met geknipte 
beelden starten ze regelmatig petities 
tegen boeren. Dat staat in schril contrast 
met hun opstelling tegen de Nederlandse 
nieuwe natuur: ze trekken zich nauwelijks 
aan van verhongering en problemen met 
dracht van grote grazers die daar aan hun 
lot worden overgelaten. 

Tegen bovenwettelijke maatregelen
NMV is geen voorstander van nog meer 
bovenwettelijke maatregelen binnen de 
EU. Er zijn ook  aandoeningen die meer 
pijn en leed veroorzaken voor het drach-
tige rund door juist niet te slachten als 
er bijvoorbeeld hartproblemen spelen of 
een ander onderliggend lijden waardoor 
de koe snel in conditie achteruitgaat. Als 
de koe op dat moment geëuthanaseerd 
wordt in plaats van dat hij naar de slacht 
gaat, overlijdt het kalf op exact dezelfde 
wijze als wanneer de koe geslacht zou 
worden. Het enige verschil is dat de koe 
nog een nuttige eindbestemming in de 
voedselketen had kunnen krijgen, maar in 
de plaats daarvan afgevoerd kan worden 
naar Rendac om in hondenvoer verwerkt 
te worden. NMV adviseert de Minister de 
regeling aan te passen naar zeven maan-

Bezwaar tegen strafblad 
voor nieuw verbod slacht 
hoogdrachtige runderen

den dracht, omdat het kalf dan door de 
boer of de veehandelaar gestoten kan 
worden waardoor de kans klein is dat een 
koe ongemerkt drachtig wordt afgevoerd. 
Na zeven maanden kan de duur van de 
dracht in het slachthuis ook door uiterlijke 
kenmerken van het kalf worden vastge-
steld.

De Minister dient meer rekening te hou-
den met geen opzet, oftewel vergissingen, 
van niet drachtig beoogde dieren naar de 
slacht door vergissingen met oornum-
mers. De NVWA moet volgens de NMV 
voortaan voor een betere wetenschappe-
lijke onderbouwing zorgen aan de hand 
van een checklist. Als er geen concrete 
dekdatum bekend is, zoals bij importvee 
of een natuurlijke dekking, dient er net zo-
als bij snelheidsovertredingen een afwij-
kingspercentage toegepast te worden. De 
duur van de dracht kan zowel bij leven als 
in het slachthuis niet met zekerheid vast-
gesteld worden bij gevorderde dracht.  De 
WUR stelt zelf vast in hun conclusie dat de 
duur van de dracht lastig is in te schatten! 

Economisch delict
Recent is de Minister in het ongelijk ge-
steld op dit onderwerp bij de Rechtbank. 
Volgens NMV mag de Minister niet nog 
eens een nieuw economisch delict beden-
ken, waarmee onze boeren een strafblad 
krijgen met verstrekkende gevolgen. Laat 
een veehouder niet kiezen tussen twee 
economische delicten door tegenstrij-
dige regels en beleid dat veel te laat, of 
zelfs achteraf, bekendgemaakt wordt. Een 
overtreding met een hoge geldboete zo-
als die nu wordt gehanteerd is al erg ge-
noeg voor een melkveehouder met een 
modaal inkomen. Onze boeren zetten 
zich 24/7 in voor het welzijn van de die-
ren en het produceren van veilig voedsel. 
Er is geen voordeel maar zelfs alleen een 
economisch nadeel als een drachtig rund 
te vroeg afgevoerd wordt.

Wij vragen u extra alert te zijn naar de 
duur van dracht bij de geplande afvoer 
van runderen. Straks moet u iets gaan ver-
klaren in de VKI melding. NMV is er een 
voorstander van dat de automatiseerders 
meer gaan inzetten op alerts door iets te 

doen met datakoppeling en daarmee in-
zetten op preventie en bewustwording.

Via de onderstaande website kunt u lezen 
wat de NMV inbracht op de consultatie 
van de overheid aangaande dit onder-
werp:
https://www.internetconsultatie.nl/verbo-
dhoogdrachtigedieren

Wilt u snel op de hoogte 
gehouden worden van de 
persberichten die de NMV 
uitbrengt? Of snel infor-
matie toegezonden krij-
gen. Zoals bijvoorbeeld de 
laatste stand van zaken 
omtrent stikstof? Heeft u 
afgelopen maanden niets 
ontvangen van de NMV per 
e-mail? Mail dan uw juiste 
e-mailadres naar info@nmv.
nu zodat wij uw e-mail-
adres kunnen registreren. 
Dan blijft u op de hoogte 
van het allerlaatste NMV-
nieuws!

Post per 
email



1 april Landbouw Collectief
1 april Crisisteam corona Zuivel 
3 april Crisisteam corona Zuivel 
6 april Emissiearme stalvloeren onderzoek
8 april Overleg ministerie coronamaatregelen
8 april Landbouw Collectief
9 april Crisisteam corona Zuivel 
9 april Taskforce Koemonitor
14 april Coördinatiegroep Duurzame Zuivelketen

15 april ZuivelNL bestuursvergadering
17 april Overleg met sectorpartijen
18 april Bestuursoverleg
20 april Sectoroverleg grondgebondenheid
21 april Sectoroverleg grondgebondenheid
21 april Coördinatiegroep Duurzame Zuivelketen
22 april Landbouw Collectief
22 april Afstemming zuivelnoteringen

In verband met ziekte is onderstaande lijst niet volledig.
NMV is de afgelopen tijd op meer gebieden actief geweest, hieronder een greep uit de bijeenkomsten:

Waar is NMV geweest afgelopen maand?

NMV op pad
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De coronacrisis blijft voortduren 
en de impact ervan zal de komende 
tijd pijnlijk duidelijk worden. Ver-
schillende marktontwikkelingen 
geven een onheilspellend vooruit-
zicht. Naast de opkomende proble-
men in de afzet, blijkt er ook nog 
onvoldoende capaciteit voor het 
keuren voor exportcertificaten te 
zijn bij de NVWA, iets dat volgens 
ons ontoelaatbaar is in deze onze-
kere tijden. Onderstaande bood-
schap hebben wij naar het ministe-
rie gestuurd:

Wij ontvangen berichten over jong-
vee-opfokkers en melkveehouders 
die in de knel komen door wegval-
lende export. Deels is dit gelegen in 
het feit dat de NVWA de exportkeu-
ring niet kan leveren, omdat zij de 
bestaande capaciteit elders inzetten. 
Hun rol daarin is discutabel omdat 
ze weliswaar begrijpelijkerwijs niet al 
hun taken uit kunnen voeren, maar 
tegelijkertijd niet open lijken te staan 
voor mogelijke oplossingen. Er zijn 

rundveedierenartsen die ingezet kun-
nen worden en aan de gestelde kwa-
lificaties voldoen, deze worden echter 
genegeerd door de NVWA. Dat is zeer 
kwalijk en daarmee speelt de NVWA 
een cruciale rol in het bevorderen 
van de opkomende problemen. De 
vleesprijzen nemen een duikvlucht, 
nu komt de financiële impact daar-
van onterecht op het bordje van de 
veehouderij terecht. Melkveehouders 
worden hierdoor onnodig met nog 
meer inkomstenderving geconfron-
teerd. Naast deze financiële afwen-
teling hangt er nog iets boven het 
hoofd van de veehouder: als hij zijn 
vee niet adequaat kan afzetten, dreigt 
hij ook nog eens over zijn fosfaat-
productieplafond heen te gaan, ook 
jongvee-opfokkers blijven momen-
teel met hun vee zitten, waardoor de 
coronacrisis deze ondernemers dub-
bel lijkt te gaan raken.

Ons voorstel :
• gecertificeerde dierenartsen inscha-

kelen om bijvoorbeeld exportkeu-
ringen te waarborgen, of andere ta-
ken waar de NVWA momenteel niet 
aan toekomt te vervullen, zodat de 
export weer doorgang kan vinden.

• daarnaast stellen we voor dat er 
dit jaar een coulanceregeling komt 
voor de onbedoelde overschrijding 
van het bedrijfsfosfaatquotum voor 
jongvee-opfokkers

Corona
Lydia van Rooijen
Linda Janssen: “Aansluiting bij 
het landbouwcollectief is voor ons 
belangrijk. Anders trekken we aan 
het kortste eind. Het is bijvoorbeeld 
nog onzeker hoe het verder gaat met 
extern salderen.”

Natuur beschermen = de natuur met 
rust laten@BoswachterRob
Zijn er nog mensen in Nederland die 
wel eens wat anders willen horen/
lezen dan over klimaat-ellende, stik-
stofcrisis, milieuvervuiling , biodiversi-
teitsverlies en ‘landschapverdozing’? 
Die op z’n tijd willen lezen dat Neder-
land in veel opzichten een prachtig 
land is? Welkom!

foodlog.nl@foodlog_nl
Corona leidt in zuivel tot 30% lagere 
prijzen en krimpende markten

NMV op Twitter

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl
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Het is vandaag precies 75 jaar geleden 
dat Noord-Nederland werd bevrijd. Be-
halve dat overal de vlag uithangt is hier 
in deze huidige tijd verder niks fees-
telijks over te melden. Alles lijdt onder 
de lockdown. Gisteren was ik met mijn 
vrouw bij een ziekenhuis getuige van 
klappende artsen en zorgpersoneel. 
Zij brachten een eerbetoon uit aan 
een overleden collega, ik vond het een 
hartverscheurend moment. De crisis 
die hieruit voortvloeit zal nog heel lang 
doorwerken en hopelijk trekken we 
er lering uit. De globalisering van de 
wereldeconomie heeft een keerzijde 
en laat zien hoe kwetsbaar we hierdoor 
zijn geworden.

De farmaceutische industrie heeft zich 
vooral geconcentreerd in India en 
China, maar ook de productie van veel 
halffabricaten en onderdelen gebeurt 
in veel andere werelddelen. Vervolgens 
worden ze wereldwijd versleept om er-
gens anders te worden geassembleerd. 
Ook de productie van de bescher-
mende mondkapjes, die voornamelijk 
in China worden geproduceerd, laat 
de keerzijde van globalisering zien. 
Om maar te zwijgen van het claimen 
van beademingsapparatuur door de 
Verenigde Staten, omdat het daar toe-
valligerwijs wordt geproduceerd. Het is 

een mooi staaltje van protectionisme, 
dat in tijden van crisis toch altijd de 
kop opsteekt. 

De kreet na de Tweede Wereldoorlog 
´nooit meer honger´ waarin het Euro-
pese Gemeenschappelijk Landbouw 
(GLB) zijn oorsprong vindt, heeft ertoe 
geleid dat wij in Nederland de al-
lerlaagste consumentenprijs hebben 
gerealiseerd voor ons voedsel. Een 
keerzijde hiervan is dat de distributie 
naar de consument plaatsvindt door 
een paar beursgenoteerde bedrijven, 
wat geresulteerd heeft in een ongelijke 
margeverdeling tussen producent en 
distributeur. De koers van het aandeel 
Ahold ten opzichte van de andere 
beursgenoteerde ondernemingen is 
hier een goed voorbeeld van in deze 
crisis. Het hamstergedrag van de con-
sument aan het begin van de crisis, laat 
ook zien waar de zwakste schakels in 
de voedselketen zitten. De totale ont-
wrichting van de economie door een 
virus, wat zich heeft kunnen ontwik-
kelen tot een pandemie, maakt daarbij 
nog eens duidelijk hoe kwetsbaar onze 
huidige samenleving is.

De landbouw wacht moeilijke tijden: 
verstoorde markten en vraaguitval. 
Helaas is dit besef nog niet echt tot de 
nieuwe eurocommissaris Wojciechow-
ski doorgedrongen. Zijn keuze om 
alleen te kiezen voor private opslag in 
de zuivel, en geen tijdelijke volumebe-
perkende maatregelen te implemente-

ren, getuigt niet echt van leiderschap. 
Vooral omdat de gevolgen van de 
Brexit die op 1 januari ingaat hier nog 
eens bovenop komen. De huidige GLB 
gelden zijn dan keihard nodig om als 
sector te overleven, en zouden niet 
moeten worden aangewend voor het 
realiseren van een natte groene droom 
van een eurocommissaris die er zweve-
rige groene idealen op nahoudt.

Onze vrijheid hebben wij te danken 
aan leiders uit het verleden die wél 
hun verantwoordelijkheid hebben ge-
nomen. Helaas leeft de boer niet meer 
in de vrijheid van toen, maar wordt hij 
belemmerd door tegengestelde regel-
geving. Dit worden opgelegd door par-
tijen die regelmatig van kleur verschie-
ten om toch maar op het pluche te 
kunnen blijven zitten. Ik hoop dan ook 
dat de vlag er straks weer heel anders 
bij gaat hangen en dat we 
niet down uit crisis zullen 
geraken. Wat we in tijden 
van crisis kunnen leren, 
is dat we zelfvoorzie-
nend moeten zijn en 
blijven. Dat geldt 
zeker waar het 
een eerste 
levensbe-
hoefte 
aangaat.

Van de voorzitter...
75 jaar
vrijheid

Landbouw Collectief blijft elkaar vasthouden
Ondanks dat het laatste overleg met minister Schouten, op 1 april jl., 
zeer teleurstellend was, blijft het Landbouw Collectief zich inzetten om 
een reële oplossing te vinden voor de stikstofimpasse.  
Zo wordt er op provinciaal niveau overleg gevoerd over onder andere 
de opkoopregeling, extern salderen, oplossingen voor beweiden en 
bemesten en een gebiedsgerichte aanpak. In enkele provincies mer-
ken we dat we gehoord worden en dat er bereidheid is om samen met 
de landbouw naar oplossingen te kijken. Maar daarbij merken we ook 
dat de provincies wachten op besluiten van de overheid.

Een andere weg die bewandeld wordt is het contact met kamerleden. 
Zo is er met de motie van Geurts/Harbers, om serieus naar de voorstel-
len van het Landbouw Collectief te kijken, niets gedaan.
De minister heeft toegezegd dat er een Kamerbrief komt waarin ze 
met oplossingen en maatregelen zal komen, maar wanneer die brief 
nu komt is niet duidelijk. We houden hoop dat de minister de inbreng 
van het Landbouw Collectief zal meenemen in haar afwegingen. 



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 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!

NMV vóór en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

88

NMV-
informatie

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

Contactpersonen per provincie

n Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
n Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - flevoland@nmv.nu
n Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
n Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
n Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
n Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
n N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
n N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
n Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
n Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
n Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
n Zeeland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zeeland@nmv.nu

Onze contactpersonen staan voor 
u klaar bij vragen, opmerkingen of 
suggesties. Maar ook als u leden 
wilt aanmelden. Uiteraard kunt u, 
uw boodschap ook mailen naar het 
secretariaat. Aanmeldingen kunnen 
tevens eenvoudig via onze website 
gedaan worden via  nmv.nu/lid-
worden/

Medio mei
Dagelijks Bestuursvergadering (dititaal)

Medio Mei
Commissievergaderingen (digitaal)

Doorlopend 
Spoedoverleggen mbt corona

In tijden waarin we gedwongen verder 
van elkaar weg te staan dan ooit, zijn 
we in het gezin juist op elkaar aange-
wezen. In de periode van het jaar, waar-
in de lente ontluikt en het groeiseizoen 
weer volop is aangevangen, levert dat 
soms prachtige taferelen op. Daarom 
voor NMV reden een fotowedstrijd uit 
te schrijven: gezin in bedrijf.

Stuur ons uw mooiste foto’s van uw 
gezin op het bedrijf naar info@nmv.nu
met in het bijschrift een beschrijving 
van het tafereel. Met het insturen van 
een foto(‘s) geeft u ons toestemming 

deze foto te gebruiken voor NMV 
communicatie, zoals in Koebont.

De winnaar krijgt zijn of haar foto af-
gedrukt op canvas thuisgestuurd, ver-
meld uw contactgegevens dus ook 
even in de mail!

Fotowedstrijd, gezin in bedrijf!


