
NMV is altijd duidelijk geweest waar-
voor zij staat, namelijk voor de leden! 
Wij houden onze rug recht voor de 
melkveehouder van Nederland, die in 
het gevecht om de ruimte dreigt op-
geofferd te worden. Dit heet verant-
woordelijkheid nemen. Wij staan voor 
onze leden. En laten niet toe dat het 
stikstofdossier wordt misbruikt om de 
ruimte van de boer af te nemen.

Wij staan voor het eerst legaliseren van 
PAS-melders én knelgevallen. We staan 
voor eerlijk, haalbaar en transparant KDW 
en natuurbeleid in plaats van opplus-
sen door terreinbeherende organisaties 

(TBO’s), provincies  (IPO) en overheden.

We staan voor depositiebeleid onder-
bouwd met metingen in plaats van on-
doorzichtige modellen en aannames.
We zijn tegen een omgevingswet die nog 
sneller onteigent, een opkoopregeling, en 
tegen een schandalig beroepsverbod!

Ons doel is niet het wekelijks bij LNV zit-
ten om als doorgeefluik te fungeren en de 
noodzaak van reductie bij onze achterban 
te blijven herhalen. Om te accepteren dat 
wij als landbouw, notabene de enige sec-
tor die zijn verantwoording al jarenlang 
nam en neemt, het probleem van een an-

der moet oplossen. Wij denken construc-
tief mee aan oplossingen. Maar wanneer 
de tendens verschuift naar eenzijdig re-
duceren en inleveren zonder tegenpres-
tatie stopt onze medewerking.

Wanneer het moment daar is dat belan-
gen van onze boeren opgeofferd drei-
gen te worden trekken wij een grens. We 
houden onze rug recht en vechten voor 
de ruimte, bestaansrecht, toekomst en 
perspectief van onze leden. Ook in het 
nieuwe jaar zullen we voor u en uw bedrijf 
blijven strijden!
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Actie 17 november 2020: Wij zijn trots op onze boeren!
Daar waar Nederlandse Melkveehou-
ders Vakbond (NMV) op 14 november 
j.l. naar buiten bracht uiteraard pal 
voor de boer te staan en haar rug recht 
te houden voor de melkveehouders in 
Nederland, stonden op 17 november 
j.l. ook haar leden in Den Haag om 
daar gehoor te geven aan de oproep 
van Farmer Defence Force (FDF), om 
onze Koning Willem Alexander mid-
dels “code oranje” te laten weten hoe 
de vlag erbij hangt voor de agrariër in 
Nederland. 

Daar waar de koning immers meldde 
“dat het stikstofprobleem niet het pro-
bleem van alleen de landbouw is” en de 
landbouw roemde omdat voedselpro-
ducenten belangrijk zijn, wil de overheid 
blijkbaar anders.

NMV’ers massaal op de trekker
Ook (bestuurs-) leden van NMV stapten 
daarom -wederom- op de tractor of in de 
auto en reden in de hele vroege ochtend 
richting Den Haag. Ondanks de corona-
maatregelen en het verre reizen was er 
een zeer goede opkomst van boeren. In 
Den Haag aangekomen werden de trac-
toren netjes geparkeerd en werd er ge-
luisterd naar de oproepen en emotionele 
woorden van familieleden van boeren en 
naar twee zeer jonge “boerinnekes”. De 
brieven die voorgelezen werden kwamen 
vanuit het hart en schetsten de situaties 
van enkele bedrijven. 

Farmer friendly
Na de demonstratie in Den Haag ging 
er een defilé langs het koninklijk paleis, 
waarna iedereen richting Leidschendam 

vertrok om daar getuige te zijn van de 
plannen van FDF om het keurmerk “Far-
mer Friendly” in het leven te roepen. 
Daar werden de plannen en het logo 
onthuld en aan de heer Marc Jansen van 
het Centraal Bureau voor Levensmidde-
len (CBL) overhandigd. Helaas wilde de 
heer Jansen niet op het podium voor 
alle boeren verschijnen. Wel is het plan 
overhandigd en werd er aangegeven de 
plannen met de leden van het CBL te 
bespreken. Boeren vertrokken weer huis-
waarts en werden door collega’s die niet 
de reis gemaakt hadden binnengehaald 
als ware helden. Wat zijn we als NMV 
trots op de boeren !!

Aanpassing regels maïsteelt op zand en löss
De NMV krijgt vragen over de teelt 
van mais op zand en löss. Als u 
in 2021 maïs wilt telen op zand- of 
lössgrond of teelt u in ruggen op klei- 
of lössgrond, dan krijgt u te maken 
met extra maatregelen die volgens de 
conceptregeling behoorlijk ingrijpend 
kunnen zijn. Waar moet u rekening 
mee houden volgens wat er nu bekend 
is? Koebont zocht het voor u uit:

Maïsteelt op zand- en lössgrond
Vanaf 2021 moet u volgens het voorstel 
vooraf melden op welke percelen u 
(op zand- of lössgrond) maïs wilt telen. 
Aan deze melding zijn de volgende 
voorwaarden verbonden:
u meldt de voorgenomen maïsteelt 
uiterlijk 15 februari bij RVO.nl;
u mag op de gemelde percelen pas 
vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar 
zuiveringsslib uitrijden.

Geen melding, geen maïsteelt
Heeft u een perceel niet uiterlijk 
15 februari aangemeld, dan mag u op dit 
perceel geen maïs telen! Als u niet zeker 
weet op welke percelen u maïs gaat 
telen, is het verstandig om alle potentiële 
percelen aan te melden. U kunt deze na 
15 februari weer intrekken.

Intrekken melding, mest uitrijden
Heeft u een perceel aangemeld voor 
maïsteelt, maar u wilt deze toch 
gebruiken voor een andere teelt en voor 
15 maart bemesten? Dit is mogelijk, u 
moet de melding van de voorgenomen 
maïsteelt dan weer intrekken. Maïs telen 
mag dan niet meer, eerder bemesten 
wel. Bemesten na 1 april mag ‘altijd’, ook 
al gaat u een ander gewas telen. Het 
intrekken van de eerdere melding is dan 
niet nodig.

Hou de nieuwsbrieven van RVO in 
de gaten hoe deze regels ingevoerd 
worden. De NMV is niet blij met 
kalenderlandbouw die geen rekening 
houdt met de omstandigheden van dat 
moment. Aanvankelijk was deze wijziging 
op basis van het zesde AP nitraat per 1 
april beoogd, maar mede door de inzet 
van de NMV is dit verruimd naar 15 
maart zodat de loonwerkers wat minder 
in het nauw komen. 
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Ontbrekende transparante normen KoeKompas beoordeling

Dit jaar is deelname van KoeKompas opgenomen in de 
KKM voorwaarden. KoeKompas is een risico-inventarisatie 
op melkveebedrijven met betrekking tot de volgende ze-
ven punten: melken, voeding en water, huisvesting, dier-
welzijn, werkroutines, dierziekten en jongvee-opfok.

De NMV verneemt van haar leden dat de dierenartsen die op-
geleid zijn voor deze beoordeling een melkveebedrijf in beeld 
brengen waar zij zich niet altijd volledig in kunnen vinden. Elk 
bedrijf is anders. De bevindingen, die een dierenarts rappor-
teert, zijn voor melkveehouders nog niet te staven aan de hand 
van  een gedegen handboek. Veeartsen stellen vaak dat ze hun 
cursus handboek niet zomaar kunnen delen en zuivelfabrieken 
stellen soms dat zij niet eens beschikken over het gehele hand-
boek, dat ook niet te vinden is op de website van zuivelplat-
form.nl. Het kan over een beoordeling op basis van bovenwet-
telijke normen. 
De NMV heeft er begrip voor dat dierenartsen moeten beoor-
delen volgens een protocol dat hen is opgelegd, maar er moet 
te allen tijde ruimte zijn om de visie van de melkveehouder 
op te nemen in de Koekompas beoordeling.  De feiten die de 
melkveehouder kan aandragen kunnen relevant zijn in een be-
oordeling.

Aanvullende tekst voor rapportage Koekompas
Het mag niet zo zijn dat de transparantie van de uitgevoerde 
KoeKompas beoordelingen onder de maat is en dat de bron-
nen van de adviezen niet te matchen zijn met wetenschappe-

lijke bronnen of bedrijfsspecifieke informatie een ander genu-
anceerder beeld op de beoordeling van uw bedrijf geven. 

Zinsnede toevoegen aan rapportage
Als u er voor kiest om KoeKompas als alternatief te zien voor 
Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) dan adviseren wij uw dierenarts 
de volgende tekst op te nemen: ‘Dit Koekompas kan tevens ter 
vervanging dienen of gebruikt/gezien worden als een BGP. Het 
voldoet aan alle eisen gesteld aan het BGP (en meer). Evaluatie 
zal over een jaar weer plaatsvinden.’’ U moet zich realiseren dat 
Koekompas ook voor NVWA controles van het 
wettelijk verplichte Bedrijfsgezondheidsplan opgevraagd kan 
worden.

De NMV eist transparantie over de volledige KoeKompas be-
oordelingsmethode. Als u geen inzage heeft in het handboek, 
bent u ook niet in staat aan te geven wat uw dierenarts als po-
sitief kan vermelden 
over uw melkvee-
bedrijf. NMV zal dit 
aan de orde bren-
gen bij de KNMvD 
dierenartsen en 
Stichting Zuivelplat-
form die namens de 
zuivelindustrie Koe-
kompas beheert.

WAARDETABELLEN MELKVEEHOUDERIJ 
Bij een uitbraak van een besmette-
lijke dierziekte op een bedrijf of bij 
een gedwongen ruiming ten gevolge 
van een ernstige verdenking van een 
besmettelijke dierziekte is het zaak de 
ruiming snel en voorspoedig te laten 
verlopen. Echter, voor dat tot ruiming 
over kan worden gegaan moet het vee 
geïdentificeerd, geteld en getaxeerd 
zijn. Pas daarna kan met de daadwer-
kelijke ruiming worden begonnen. 

Op het ogenblik is deze taxatie een pro-
ces waarbij een onafhankelijke taxateur 
de waarde van de dieren vaststelt. Er zijn 
een aantal (potentiële) problemen ver-
bonden aan deze aanpak. De belangrijk-
ste problemen zijn: gebrek aan transpa-
rantie voor buitenstaanders (bijv. EU) en 
het is een relatief tijdrovende procedure 
op een moment dat haast geboden is. Dit 
is voor het ministerie van LNV aanleiding 
om zich te beraden op een waarderings-
systeem waarbij objectief, transparant en 
eventueel achteraf (als de dieren al niet 
meer aanwezig zijn, bijv. bij hertaxatie) 
de waarde van dieren kan worden vast-

gesteld. Een dergelijk systeem kan alleen 
werken als er draagvlak is bij de verschil-
lende betrokkenen over de gekozen op-
zet. De deskundigheid van de taxateur 
blijft leidend in de taxatie van het melk-
vee en jongvee. 

Afbakening 
De waardetabel is uitsluitend geschikt 
voor melkkoeien met een productieni-
veau tussen de 7.000 en 10.750 kg melk 
per koe per jaar. Voor de productieni-
veaus die buiten de tabel vallen wordt 
een beroep gedaan op de taxateurs. Het 
is dus niet zo dat een bedrijf met een 
productie van bijvoorbeeld 10.800 kg per 
koe getaxeerd wordt volgens de laatste 
kolom van de waardetabel. De waardeta-
bellen zijn niet geschikt voor biologische 
melkveebedrijven. 

De waardetabel is bedoeld voor bedrij-
ven met een zwartbont of roodbont HF 
bloedvoering. Voor waardering van be-
drijven met dieren van niet gangbare 
rassen als Jersey, Brown Swiss, Fleck Vieh 
of MRIJ als ook bedrijven met Verbeterd 

Roodbont en kruislingen, moet de spe-
cifieke deskundigheid van de taxateur 
worden gebruikt. 

Een tweede uitzondering vormen de top-
fokbedrijven. Op deze bedrijven dienen 
de dieren individueel getaxeerd te wor-
den. Een topfokbedrijf wordt gedefini-
eerd als bedrijf met een aantoonbare en 
structurele afzet en inzet van embryo’s 
en/of exclusief fokmateriaal. 

Actualiteit waardetabellen 
Bij een uitbraak van een besmettelijke 
dierziekte of een gedwongen ruiming 
ten gevolge van een ernstige verdenking 
van een besmettelijke dierziekte wor-
den de waardetabellen geactualiseerd 
met de prijzen van minimaal 2 weken en 
maximaal 4 weken voor de start van de 
uitbraak/verdenkingsdatum van het eer-
ste bedrijf. Het streven is om de meest 
actuele prijzen te gebruiken.
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Succesvolle lobby European Milk Board 
(EMB) bij Europees Parlement
Onlangs hebben in het Europees Parlement (EP) stemmin-
gen plaatsgevonden over de inzet van het EP voor het Ge-
meenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Een onderdeel 
van het GLB is de Gemeenschappelijke marktordening voor 
landbouwproducten (GMO). Binnen de GMO worden o.a. 
marktmaatregelen zoals interventie in het geval van een 
crisissituatie vastgelegd. De EMB is in principe voorstan-
der van  interventie, maar dan slechts voor een beperkt vo-
lume. Grote voorraden melkpoeder en boter blijven vaak 
lang boven de markt hangen en kunnen herstel van de 
markt zeer ernstig belemmeren.

Crisisinstrument verankeren
De EMB is van mening dat het veel verstandiger is om in ge-
val van structurele overproductie de productie te verminderen. 
Hiervoor dient een crisisinstrument in de GMO verankerd te 
worden die dit EU-breed mogelijk maakt. In eerste instantie op 
vrijwillige basis met vergoeding maar indien noodzakelijk ook 
verplicht. 
Dankzij lobbywerk van de EMB zijn er enkele amendementen 
ingediend om dit mogelijk te maken. De EMB heeft aan alle 
ledenorganisaties verzocht om bij de parlementsleden uit hun 
land te lobbyen om vóór deze amendementen te stemmen. Ook 
de NMV heeft zich hier richting de Nederlandse EP-leden voor 
ingezet. 

Early warning in de GMO
De EMB is tevreden met het resultaat van de lobby. Enkele be-
langrijke amendementen zijn aangenomen en hierdoor ontstaat 
een nieuw artikel dat voorziet in vrijwillige productieverminde-
ring tijdens een crisis. In combinatie met een mogelijk produc-
tieplafond tijdens de uitvoering van de productievermindering 
zou het GMO binnenkort een instrument kunnen hebben dat 
een doeltreffend antwoord biedt op een crisissituatie. 

Ook is de EMB blij met de goedkeuring van een artikel dat zal 
leiden tot de invoering van een early-warning mechanisme in 
de GMO. Er zal echter nog wel een definitie gevormd moeten 
worden over wanneer er een crisissituatie is, zodat passende in-
strumenten tijdig geactiveerd kunnen worden.

Geen meerderheid voor verplichte productievermindering
Helaas is het amendement dat de mogelijkheid biedt voor een 
verplichte productievermindering verworpen. Hiermee wordt 
de melkveehouderij de mogelijkheid onthouden het hoofd te 
bieden aan een verstrekkende, langdurige crisis, zoals die kan 
ontstaan bij een ernstige marktverstoring. De zeer krappe meer-
derheid waarmee dit amendement verworpen is, toont echter 
wel aan dat een zeer groot deel van het EP zich er ten volle 
van bewust is van de noodzaak van effectieve crisisinstrumenten 
voor de landbouw. Dit is absoluut een resultaat van de inspan-
ningen van de EMB.

Trioloog
Met de aannames van deze amendementen is de realisatie van 
een crisisprogramma in het GMO echter nog lang geen feit. 
Het gaat hier enkel over de positie van het EP betreffende het 
nieuwe GLB.
Met deze uitkomsten gaat het EP de onderhandelingen aan met 
de Europese commissie en de Europese ministerraad, de zoge-
naamde Trioloog. De NMV hoopt dat de voorstellen overeind 
blijven zodat er eindelijk een crisisinstrument in het GMO geïn-
stalleerd kan worden. 

2-nov Sectoroverleg Agrarische Tafel
2-nov Landelijke Beëindigingsregeling  Veehouderijen
2-nov kadavertarieven
3-nov dialoogsessie 7e actieprogramma nitraatrichtlijn
3-nov Zuivel NL
4-nov Deepdive Klimaat
4-nov BO stikstof
4-nov GLB maatschappelijke begeleidingsgroep
4-nov Zuivel NL
4-nov COV Data
5-nov Rabobank biodiversiteitsmonitor
5-nov project Veiligheid
6-nov DB
9-nov stikstofcollectief gelderland

11-nov BVD overleg
11-nov stikstofwerkgroep veevoer
11-nov nationale bodemtop
17-nov overleg dierlijke sectoren GLB instrument “sectorale  
 interventies”
13-nov overleg WG Transport
13-nov Stikstofwerkgroep mestaanwending
16-nov dialoogsessie 7e actieprogramma nitraatrichtlijn
18-nov commissie Mest - Water
19-nov cie klimaat
20-nov Sectoroverleg Agrarische Tafel Groningen (gaswinning)
25-nov IDF Dairy Farners Roundtable II
25-nov polderen in een tijd van Polarisatie
30-nov kadavertarieven

Waar zijn onze bestuurders zoals geweest de afgelopen tijd? Een greep uit de activiteiten:
NMV op pad

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl



PROJECT BOER VEILIG
Laat je niet verrassen
Deze tip zal ik u en uw gezin, aan het 
einde van dit jaar, willen meegeven. 
Dan bedoel ik niet het verrassen wat 
we elkaar doen rond de feestdagen, 
maar ik doel op de veiligheid op uw 
bedrijf. Een veel gebruikt gezegde 
is o.a.. “een ongeluk zit in een klein 
hoekje”. Hoe vaak heeft u dit gezegde 
al eens gebruikt bij een klein of een 
bijna -ongeval.  Gelukkig liep het toen 
goed af, maar helaas zijn er ieder jaar 
ongelukken met een minder goede af-
loop. 

Project ‘Boer Veilig’ werkt aan bewust-
wording
NMV draagt haar steentje bij tot het sla-
gen van het driejarige  project “Boer Vei-
lig”. Afgelopen half jaar stond het vooral 
in het teken van bewustwording. Is het 
echt wel veilig op uw bedrijf? Wat is de 
kans dat u, een van de kinderen of mis-
schien opa of oma iets overkomt?  Wat 
had u kunnen voorkomen? Ga eens naar 
de site BoerVeilig.com en lees bijvoor-
beeld de ervaringsverhalen van uw col-
lega’s. Ook zij, of een familielid, werden 
onaangenaam verrast tijdens werkzaam-
heden. 

Gevaar zit in een klein hoekje
Ga het gesprek eens aan met uw gezin of 
andere betrokkenen waar zij gevaarlijke 
situaties zien op het bedrijf. Tenslotte 
zien meer mensen vaak meer dan een 
enkele iemand. Alledaagse zaken die er 
insluipen kunnen soms levensgevaarlijk 
zijn. Zelfs stress kan gevaar opleveren. 
Ook dat heeft binnen onze projectgroep 
de aandacht en we zullen niet nalaten 
dit bij andere (keten)partijen onder de 
aandacht te brengen. Komend jaar wil-
len we u aansporen actie te ondernemen 
om gevaarlijke situaties op uw bedrijf 
ook daadwerkelijk weg te nemen, maar 
voor de laatste maand van dit jaar wil ik 
u nogmaals oproepen laat u niet verras-
sen door een onveilige situatie!

Mocht u zich toch willen laten verrassen 
aan het feestelijk einde van het jaar? Dan 
heb ik een aantal cadeautips. Vraag een 
cadeau waarmee de veiligheid op uw 
bedrijf verbeterd wordt: Bv.  Gehoorbe-
scherming, een veiligheidszaagbroek, 
gevarenborden, een deugdelijke ladder, 
hout voor een putdeksel of een achter-
uitrijcamera. 
Boer Veilig …. We kunnen elkaar niet mis-
sen.   

Jan Aantjes (Deelnemer namens NMV projectgroep BoerVeilig )

Ir. Frans Scholten @FransScholten_
Uw reactie gaat over t verergeren van astma door NO2 uit 
verkeer en industrie. Daar ben ik het mee eens. Het zure 
NO2 of NOx is echter iets heel anders dan het basische 
ammoniak (NH3) uit veeteelt. NH3 en NO2 zijn niet uitwis-
selbaar!

Hilgo @hilgo1971
Ook al heb ik ongemak van de acties (ik werk in het cen-
trum van Den Haag, elke keer door de wir war van leger 
trucks laveren op weg naar werk heeft een beperkt houd-
bare charme): ik steun ze voor 110%! #boerenprotest 
 
Groen Kennisnet @groenkennisnet 
In 2019 werd door de #veestapel minder #stikstof en 
#fosfaat uitgescheiden via de mest dan in 2018, zo blijkt 
uit de rapportage van het CBS. In de melkveehouderij 
was de daling het grootst door afname van het aantal 
runderen met bijna 100 duizend.

NMV op Twitter
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Qlip dendert door in Coronatijd
Wij krijgen bezorgde reacties van onze 
leden dat er ondanks risico’s, en in strijd 
met de COVID-regelgeving, adviezen en 
KKM controles, inclusief de eventuele her-
beoordelingen, gewoon worden gepland.

Nu worden er bij de afspraakbevestiging 
een aantal ondemocratische beoordelings-
handicaps gemeld die u op achterstand 
kunnen zetten. Qlip is niet duidelijk wat ze 
precies bedoelen met het herstellen van 
kleine afwijkingen van een vorige controle, 
die een herbeoordeling tot gevolg kunnen 
hebben, dat lijkt veel verder te gaan dan 
genoemde afwijking zelf. Sterker nog, het 
gehele KKM handboek, maar ook de vind-
plaats van het actuele handboek, ontbre-
ken op de site van qlip.nl. 

Ook krijgen wij berichten dat onterechte 
bevindingen die kort na de controle dui-
delijk worden, zeer moeizaam of niet door 
Qlip herkend worden. Binnen het familie-
bedrijf stapelen de regels zich tot grote 
hoogte op en heeft ieder zijn rol. Het mag 
niet zo zijn dat QLIP amper rekening wil 
houden met de Corona handicaps die wor-
den opgelegd bij controles. Qlip houdt het 
graag op de verantwoordelijkheid van de 
melkveehouder die zich niet mag laten bij-
staan door familieleden en wel op afstand 
van de controleur moet blijven.

Afwijkingen van KOM-rapporten dienen 
bijvoorbeeld volgens de NMV met een 

hersteltermijn gerepareerd te worden als 
die daadwerkelijk tijdig zijn uitgevoerd. 
Elk onderhoud van de melkmachine en de 
melktank kan immers geborgd worden met 
een factuur en de betaling. Herbeoordelin-
gen van kleine afwijkingen en herstel van 
onterechte waarnemingen zouden ook op 
afstand mogelijk moeten zijn. Het mag niet 
zo zijn dat het doel van de controle er niet 
meer toe doet maar dat het verdienmodel 
van Qlip de boventoon voert in haar beleid.

U kunt overwegen stickers te plakken dat 
er cameratoezicht is op uw bedrijf en even-
tueel audio/video opnames met uw tele-
foon maken tijdens een controle, als u de 
opname niet wilt melden. Op deze manier 
hebt u de erfbetreders wel geïnformeerd 
en kunt u bewijs hebben als er bij een 
controle verkeerde conclusies worden ge-
trokken. Maak kort voor en na de controle 
foto’s
• De beoordeling wordt alleen uitgevoerd 

met de veehouder zelf; 
• Gedurende de beoordeling wordt er 1,5 

meter afstand gehouden tussen de be-
oordelaar en de veehouder; 

• De beoordelaar betreedt het woonhuis 
tijdens de beoordeling alleen indien dit 
noodzakelijk is; 

• Indien de administratie zich in het woon-
huis bevindt, dienen de documenten 
voorafgaand aan de beoordeling te wor-
den geprint (inclusief medicijnregistra-
tie), wordt de administratie getoond op 

laptop of tablet of worden 
er foto’s gemaakt van do-
cumenten welke getoond 
kunnen worden aan de be-
oordelaar; 

• De administratie wordt door de beoor-
delaar beoordeeld in de bedrijfsgebou-
wen of op het erf; 

• De beoordeling zal mondeling worden 
samengevat. Ondertekening op de ta-
blet wordt alleen door de beoordelaar 
gedaan. Het rapport van de beoordeling 
wordt binnen 24 uur na de beoordeling 
per e-mail verzonden. 

• In het kader van opleiding en training 
kan het voorkomen dat er een 2e beoor-
delaar aanwezig is tijdens de beoorde-
ling.

De NMV zal QLIP vragen of zij ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen zelf verantwoor-
ding neemt, als mocht blijken dat er tijdens 
de controle toch een overdracht van Co-
vid-19 of een andere besmettelijke (dier)
ziekte heeft plaatsgevonden.
Lees voorafgaande aan een controle het 
KKM Handboek nog eens door dat u zuive-
lorganisatie online heeft staan. De NMV zal 
Qlip vragen om beter te communiceren en 
meer rekening te houden met beperkingen 
die ze u oplegt. Bij een volgende beoorde-
ling kunnen onterechte afwijkingen een rol 
spelen als die door zwakke communicatie 
tot een herbeoordeling leiden. De volgen-
de stap kan dan melkweigering zijn.

Weetjes over ammoniak
In de discussies over stikstof merkt de 
NMV dat de kennis en feiten met be-
trekking tot ammoniak uit de veehou-
derij bij veel mensen zeer gering is. Om 
een goede discussie te kunnen voeren 
en een gericht beleid kunt maken is het 
van groot belang om te weten wat am-
moniak de effecten en consequenties 
van ammoniak zijn. Daarom heeft NMV 
voor haar leden kort iets op papier gezet 
over ammoniak. Over ammoniak gaan 
de wildste verhalen. In de 70-er en 80-er 
jaren moesten dode bomen de samen-
leving overtuigen van het onheil van de 
verzurende werking van ammoniak. In-
middels blijkt het effect van ammoniak 
heel anders te liggen. Onderscheid moet 
worden gemaakt tussen het effect van 
ammoniak in de lucht, op de bodem en 
het vermestende effect. 

1. Ammoniak in de lucht 
Vaak wordt de werking van ammoniak in 
de lucht en in de bodem door elkaar ge-
haald. Ten onrechte. Allereerst de effec-
ten van ammoniak in de lucht. Ammoniak 
is een base en neutraliseert zuren die bij 
verbranding van fossiele brandstoffen vrij-
komen. Dus ammoniak heeft een gunstig 
effect in de lucht. Ammoniak haalt 50% van 
alle zuur uit de lucht. Dus zonder de vee-
houderij zouden de bossen grote schade 
ondervinden van zure regen en zouden 
gebouwen aangetast worden. Over de heil-
zame werking van ammoniak in de lucht 
lijkt nu dus eindelijk overeenstemming te 
bestaan. 

2. Ammoniak op de grond 
Over verzuring in de bodem door ammo-
niak zijn de meningen verdeeld. Als am-

moniak als ammonium neerslaat kan dit 
omgezet worden in nitraat. Bij dit proces 
komt een zuur vrij. Maar als nitraat om-
gezet wordt in zuurstof en elementaire 
stikstof (denitrificatie) is dat proces net an-
dersom en dat werkt ontzurend. Als nitraat 
opgenomen wordt door de plant, is er een 
ontzurende reactie van de wortels. Dus te-
genover verzuring staat ontzuring. Alleen 
op het moment dat meer nitraat wordt ge-
vormd dan wordt opgenomen en omge-
zet in luchtstikstof, kan men van verzuring 
spreken. Dit is mogelijk op de droge zand-
gronden waar weinig denitrificatie plaats-
vindt. Dus het ‘probleem’ van verzuring 
door ammoniak speelt slecht op 5% van 
het Nederlandse grondgebied. Dat verzu-
ring ook een positieve kant heeft is min-
der bekend. Het is niet voor niets dat de 
waterleidingbedrijven juist uit nitraatuit-
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Elk jaar wordt rond de jaarwisseling op het 
platteland het jaar afgesloten met carbid 
schieten. Hoewel een verbod op vuurwerk-
verkoop al een feit is, heeft de overheid deze 
traditie desondanks nog niet overal verbo-
den. Het afgelopen jaar stond wereldwijd 
in het teken van de Covid-19 pandemie. De 
restricties die hierop volgden waren zeer 
divers en mondden zelfs uit in een lockdown 
en maatregelen die onder normale omstan-
digheden nooit zouden zijn ingevoerd.

Op hetzelfde moment loopt er een parle-
mentair onderzoek rond de toeslagenaffaire. 
Alles wat we daar tot nu toe zien, is dat de 
uitvoerende ambtenaren van hoog tot laag, 
van verschillende ministeries, willens en we-
tens onder leiding van diverse bewindsper-
sonen in de fout zijn gegaan bij de door hun 
gevoerde fraudejacht. Een overheid hoort 
haar in inwoners te beschermen, dat is hier 
pertinent niet gebeurd. Een administratieve 
fout is nog geen fraude en het terugvor-
deringsbeleid heeft heel veel gezinnen on-
herstelbaar ontwricht. Dat de overheid niet 
terugdeinst om ten koste van haar inwoners 
falend beleid af te kondigen dat soms meer 
op pesten lijkt dan een noodzakelijke richt-
lijn, weten wij als geen ander.
In onze sector heeft helaas geen parlemen-
tair onderzoek plaatsgevonden naar aanlei-

ding van de kalverfraude. Hierbij meende de 
overheid dat er in eerste instantie ongeveer 
zevenduizend melkveehouders bij betrok-
ken waren. Bedrijven werden veelal ten 
onrechte geblokkeerd. Het is niet de eerste 
foute beleidskeuze en grote misser die de 
overheid over de landbouw uitstortte. Na 
meer dan anderhalf jaar is er nog geen fat-
soenlijk uitzicht op een oplossing voor de 
Pas-melders en de knelgevallen. Waardoor 
er ten gevolgde van de teloorgang van de 
pas-wetgeving duizenden bedrijven in hun 
voortbestaan worden bedreigd. Hier dient 
een overheid haar verantwoordelijkheid te 
nemen, maar in plaats daarvan schuift ze die 
van zich af naar provincies, lagere overheden 
en de sector.

Een overheid dient wetgeving te produceren 
die gestoeld is op harde meetgegevens en 
niet op aannames. Ze dient de adviezen van 
de commissies Remkes en Hordijk ter harte 
te nemen en zich te houden bij de Europese 
opgave uit Habitat en vogelrichtlijn. Ook 
zou ze de plantensoorten die ze er extra bij 
heeft geschreven, weg moeten strepen. En 
als ze dan toch bezig zijn ook de compleet 
onhaalbare Kritische Depositie Waarde uit 
het Wetsvoorstel stikstofreductie en Natuur-
herstel. Ook de stoppersregeling met onder 
andere de voorwaarde voor een beroeps-

verbod toont aan hoe weinig er geluisterd 
wordt naar onze inbreng om dit te schrap-
pen.
Wij vragen de kamer om de wetsvoorstellen 
aan te passen. Die moeten gestoeld zijn op 
haalbare doelen zonder dubbele agenda. 
Dan kunnen wij in de toekomst verschoond 
blijven van onrealistische doelen die nooit te 
halen zijn. Dat voorkomt een parlementair 
onderzoek over hoe het zo is gekomen dat 
de smogdeken over ons land zo dik is ge-
worden, sinds de uitwisseling van Nox met 
NH3 door de overheid gefaciliteerd werd. 
Daarbij zou men verantwoordelijk gehou-
den moeten worden voor de dwaling in de 
voedselkeren als er voedselschaarste dreigt, 
omdat bij de laatste boeren het licht is uit-
gegaan. 

Laten we hopen dat de kamer 
zijn verantwoordelijkheid 
neemt in het besef dat niet al-
les kan, voordat het te laat 
is en het pas echt gaat 
knallen.

Ik wens u allen 
een goede jaar-
wisseling en een 
voorspoedig 
2021

Van de voorzitter...
Gaan we op de valreep nog knallen

spoelingsgevoelige grond het drinkwater 
oppompen. Door nitraatuitspoeling ont-
staat verzuurd grondwater, dus water met 
een lage PH. Dit water is zacht. De consu-
ment wenst zacht water en wordt dus op 
haar wenken bediend.  Bij het berekenen 
van ammoniak telt men de verzuring op en 
men vergeet de ontzurende reacties. 

3. Ammoniak en vermesting
Dan het effect van ammoniak op de bos-
sen. Deze reageren gunstig op wat extra 
stikstof. Het bos groeit iets harder, maar 
van vermesting is geen sprake. De heide-
velden hebben ook weinig te vrezen, want 
ammonium wordt omgezet in nitraat bij 
een goede pH en een goed doorluchte 
grond. Heidegronden zijn van nature erg 
zuur, er zal dus weinig nitrificatie plaatsvin-
den, bovendien is het inzetten van graas-
dieren een goedkope manier om de natuur 
te verschralen.
Nauwelijks aandacht is er voor het feit dat 
in sommige ecosystemen fosfor of kali juist 
de beperkende factor is bij de groei van 
planten en er juist door het toevoegen van 

deze stoffen verandering van vegetatie zal 
plaatsvinden. 
Er zijn ook natuurgebieden die ongevoe-
lig zijn voor stikstofdepositie, zoals broek-
bossen en zoet- en zoutwatermoerassen. 
In een gezond ecosysteem verdwijnt de 
gedeponeerde ammoniakstikstof via nitri-
ficatie en denitrificatie weer naar de lucht 
als stikstofgas. Echter door stikstofdeposi-
tie, veroorzaakt door verbranding van fos-
siele brandstoffen, blijken ecosystemen zo 
verzuurd, dat de bacteriële- werking stopt 
(pH 4,2). Het gevolg is dat nitrificatie en 
ook denitrificatie afneemt en ammonium-
verbindingen zich in de bodem ophopen 
met als gevolg verrijking van de bodem en 
verarming van de biodiversiteit. Maar wie 
is hier de schuldige? Was het de boer met 
ammoniak of was het de industriële revo-
lutie?

4. Ammoniak en volksgezondheid 
Van de drie milieugebieden lucht, water en 
bodem is de lucht vanwege de directe weg 
naar de long verreweg de belangrijkste 
voor de volksgezondheid. De in Nederland 

geproduceerde ammoniak is genoeg om 
80 % van de verzurende stoffen te neutra-
liseren. De gevormde stoffen, ammonium-
nitraat en ammoniumsulfaat, zijn minder 
schadelijk dan NOx en SO2 uit verkeer, 
industrie en verwarmingsketels. Bovendien 
zorgt de reactie voor een grotere versprei-
ding. Dat is gunstiger tegen smogvorming. 
Tevens kan men stellen doordat ammoniak 
het gehele jaar door in de lucht zit en de 
potentiële smogvormer NOx uit de lucht 
zuivert, er een preventieve werking uit 
gaat van ammoniak tegen smogvorming in 
warme periodes. Ook heeft ammoniak een 
gunstige invloed op smog doordat am-
moniak ozon (O3) en traan verwekkende 
chloorverbindingen kan reduceren. 

5. Gevolgen Nederlandse ammoniakbeleid
Bij vermindering van ammoniakuitstoot 
zullen de volgende effecten optreden: 
1. De lucht wordt zuurder: meer smogvor-
ming, negatief effect op de volksgezond-
heid; 
2. Het effect op de biodiversiteit beperkt is, 
zo niet nihil. 
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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

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/

3-dec  Stikstofwerkgroep Veevoer
7-dec  CvB Geborgde dierenartsen 
11-dec Sectoroverleg Agrarische Tafel Groningen (gaswinning)
15-dec  zitting Den Haag   Wet natuurbescherming

Voor u ligt alweer de laatste Koebont van het 
jaar 2020, een jaar dat velen zich altijd zullen 
herinneren. Ook een jaar waarvan wij vooraf 
hoopten dat er een oplossing gevonden zou 
worden voor de stikstofproblematiek, in het 
bijzonder de PAS-melders, helaas blijft deze 
crisis zich voortslepen. Het was ook het jaar 
van Covid19, een pandemie waar wij ook in het 
nieuwe jaar nog mee geconfronteerd zullen 
worden. De Coronabeperkingen hebben
er voor gezorgd dat het niet mogelijk was 
bijeenkomsten op grote schaal te organiseren, 
maar we hopen u in het nieuwe jaar weer in 
goede gezondheid te kunnen en mogen treffen.
NMV heeft in 2020 uw belangen op zowel 
provinciaal als landelijk niveau keihard 

verdedigd, dat gaan we ook doen in 2021. Samen 

met u knokken we voor toekomstperspectief 

voor onze prachtige sector.

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN 

EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 

2021!

In de week van kerst oud en nieuw is ons 

secretariaat gesloten. Voor dringende zaken zijn 

wij uiteraard bereikbaar.


