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SOLIDARITEIT: WIE ZIJN ONZE VRIENDEN?
Niet ver van het dorp waar ik geboren
ben staan gigantische villa’s. Gebouwd
zo tussen 1920 en 1935. Het lijken paleizen. Vaak in wit opgetrokken, met grote
balkons aan imposante gevels. Pilaren
naast de voordeur, verfraaid met bladgoud.
Het is in deze tijd haast niet te geloven.
Ze zijn gebouwd door boeren in een
voor hen extreem goede tijd. De tientallen kleine huisjes in de buurt van deze
pronkstukken werden bewoond door
de arbeidersfamilies. Schrille tegenstellingen tussen rijkdom en armoede. Zij
vormden de voedingsbodem voor sociale onrust, stakingen die soms met harde hand werden neergeslagen door een
overheid die de kant van ‘de rijken’ koos.
Uiteindelijk heeft het recht gezegevierd.
De vraag is nu een heel andere. Hoe lang
wordt nu in ons land geaccepteerd dat
hardwerkende boeren géén eerlijk inkomen verdienen. Ze leveren ons eerlijk
voedsel maar verdienen er geen eerlijk
inkomen mee. Of, zoals een boerin op
één van onze ledenbijeenkomsten zich

afvroeg: hoe lang gaat het nog duren dat
ik onze zelf geleverde melk in de supermarkt niet meer kan betalen? Hoe lang
accepteren we dit nog in een beschaafd
land?

ene overheidsvoorschrift op het andere. Gebruiken we met elkaar de goede
woorden. Zijn het woorden waar onze
mogelijke vrienden zich ook door aangesproken voelen?

Als we teruggaan naar de sociale onrust nabij het dorp waar ik geboren ben,
dan valt op dat de strijd voor recht en
rechtvaardigheid niet alleen door de
boerenarbeiders gevoerd werd, maar
velen steunden hen. Daar kunnen we als
VAKBOND van melkveehouders in deze
tijd iets van leren. Het gaat niet alleen
om ons eigen gelijk, het gaat ook om het
vinden of behouden van ‘vrienden’.

Moeten we misschien een beetje de
ouderwetse term ‘solidariteit’ van stal
halen? Een beetje van de vorige eeuw
misschien. Toch was dat de naam van
de meest succesvolle vakbeweging uit
de recente geschiedenis in het toen nog
communistische Polen. Een vakbeweging
die begon als arbeidersbeweging maar
al heel snel de brede groepen aansprak.

Wie zijn ‘onze vrienden’ als melkveehouders. In ons eigen dorp en onze eigen
streek zijn het er nog heel veel. Daar
verstaan we elkaar nog. Daar zien we elkaar op het school- en kerkplein en in de
sportkantine of bij ‘de carnaval’ .
Maar op het ‘landelijke toneel’, daar
hebben we minder bijval met onze gerechtvaardigde wensen voor een ‘eerlijk
inkomen’ en tegen het stapelen van het

Elke vergelijking gaat mank. Met de sociale strijd tégen de boeren, het OostGroningse waar ik geboren ben. En met
de historische ontwikkeling in Polen eind
jaren ‘80. Maar misschien kunnen we er
wel één ding uit leren. Elke vakbeweging
heeft vrienden nodig Misschien is dit
wel de grootste uitdaging voor de boerenvakbonden van nu - onder wie onze
NMV - om die vrienden te zoeken.
Henk Bleker, voorzitter a.i. NMV.

Engelbert, Kilder, Ottoland, Capelle,
Nijkerk en Hoorn
WAT HEBBEN DEZE PLAATSEN GEMEEN?
Inderdaad, de afgelopen weken waren
daar onze eerste provinciale ledenbijeenkomsten. Of het nu in West-Friesland of de Achterhoek is, onze ledenmelkveehouders nemen de moeite om
met elkaar in gesprek te gaan. Over waar
de NMV voor moet staan en gaan. Mooi
om te zien hoe divers ons ledenbestand
is. De NMV’ers zijn in alle leeftijden te
vinden. Van oprichters van het eerste
uur tot jonge boeren en boerinnen die
nog maar een paar maanden lid zijn.
Soms geharnaste NMV’ers, soms hele
jonge leden die ook LTO’ er zijn, maar
allebei ervan overtuigd dat het NMVgeluid gehoord moet worden. Ook
nu of júíst nu. Onze leden komen van
melkveebedrijven in alle groottes en
soorten. Soms een púúr gespecialiseerd
melkveebedrijf, soms in combinatie met
natuurbeheer, energie-opwekking, zorg
en educatie. Soms gangbaar duurzaam,
soms biologisch. Soms ook voor de lokale markt producerend, vaak voor de
zuivelbedrijven die op de wereldmarkt
opereren.
Het is een groot goed dat in onze club
plek is voor alle typen melkveehouderijbedrijven. En dat we respect houden
voor elkaars keuzes.
Wat is dan dat NMV-geluid dat de leden
van hun club verwachten? In dat geluid
moet één klank steeds maar klinken volgens onze leden: inkomen, inkomen, inkomen. Op alle onderwerpen moet de
NMV knokken voor een eerlijk inkomen
voor de melkveehouder. Wat de overheid, de politiek of de consument ook
wil: de melkveehouders kunnen heel
veel ‘leveren’ als er een inkomen verdiend kan worden. Ik werd geraakt door
een boerin die zei: het duurt niet lang
meer dat we de melk die we zelf produceren niet meer kunnen betalen in de
supermarkt.
Onze leden verwachten resultaat van
hun NMV. Daar gaat het uiteindelijk om.
Men beseft dat niet alles wat de NMV
wil, ook 100% haalbaar is bij de politiek,

2

de overheid of de zuivelbedrijven. Men
verwacht een scherpe opstelling van de
NMV, niet bij voorbaat meedenkend met
de overheid maar juist eerst kritisch kijken of het überhaupt realistisch is waar
de overheid een probleem van maakt en
op ons bord legt. We zijn een ‘vakbond’
en dat betekent voor onze leden: een
scherpe opstelling en inzet, gefocust op
inkomen, én bereid om lang en scherp
te onderhandelen…..en desnoods ‘acties’ zoals vakbonden eigen is.
De leden beseffen ten volle dat voor
goede belangenbehartiging door de
NMV ook goede en voldoende medewerkers op kantoor nodig zijn. De NMV
is van, voor en door melkveehouders.
Dat betekent dat onze belangen in bijvoorbeeld Haagse vergaderzalen door
mensen worden behartigd, die ‘s ochtends in de melkput hebben gestaan.
Praktijkmensen met praktijkkennis. Dat
is uniek en iedereen wil dat behouden.
Maar die praktijkmensen moeten wel
goed voorbereid en ondersteund naar
de onderhandelingstafel. Dat moeten
we nog beter organiseren, en één ding
is duidelijk: als dat wat extra kost voor
onze leden, heeft men dat er wel voor
over.
De NMV heeft niet het beste jaar achter
de rug. Bestuurlijke perikelen beperkten de slagkracht. Op de avonden kijken onze leden vooruit. Of zoals iemand
in de wandelgangen zei: ‘ het mag echt
niet meer gebeuren dat bestuurders
meer intern met elkaar bezig zijn, dan
met het tegen de buitenwereld knokken
die de melkveehouderij om zeep wil helpen’ . Als ik onze gemotiveerde leden op
de bijeenkomsten zo zie, dan denk ik: er
zit heel veel power in de NMV.
Bij het verschijnen van deze Koebont
zullen de meeste bijeenkomsten, zoals
in Limburg, Brabant, Overijssel, en Friesland plaats hebben gevonden. Drenthe
sluit de rij met een bijeenkomst op 29
november aanstaande.

Nieuwe ontwikkelingen in fosfaatwetgeving
Hoewel de fosfaatrechten al enkele
jaren bestaan, zijn er nog allerlei
ontwikkelingen in het fosfaatdossier.
NMV blijft aangesloten bij de
verschillende
overleggen,
meest
recent
over
de
excretiecijfers
die ruimte bieden voor opening
fosfaatbank en afromingsvrije lease.
De Nederlandse melkveesector is al geruime tijd onder het fosfaatplafond. Dat
biedt ruimte aan de uitvoering van de
motie Bisschop en van Campen die afromingsvrije lease mogelijk maakt aan het
einde van het jaar. Vanwege wetgeving
zou het niet mogelijk zijn om in januari alsnog de productie ronde te maken
door middel van lease, al was dat wel
de inbreng van de NMV. Overigens zal
afromingsvrije lease voor 2021 nog niet
mogelijk zijn. Op verzoek van de NMV
wordt wel gekeken om met terugwerkende kracht alsnog in 2021 afromings-

vrije lease mogelijk te maken.
Actualisatie excretieforfaits en openstelling fosfaatbank
Het excretieforfait is al enkele jaren niet
meer aangepast. Dat is een gevoelig
dossier, omdat dat ingrijpt op het aantal
fosfaatrechten. Er is in ieder geval overeenstemming dat in 2022 de fosfaatexcretie nog niet aangepast gaat worden.
Wel wordt de fosfaatbank naar verwachting opengesteld. De NMV pleit ervoor
dat uitgifte uit deze bank op een eerlijke
wijze zal gaan gebeuren. In de conceptregeling zit een loting, maar dat is volgens NMV te vrijblijvend. Fosfaat uit de
fosfaatbank moet volgens NMV breed
aangeboden kunnen worden en ook
behouden blijven voor de sector. Wanneer een verkrijger uit de fosfaatbank
fosfaat toegewezen krijgt en deze doet
onverhoopt mee aan een opkoopregeling, dan mogen de rechten niet door-

gehaald worden. Eén van de criteria voor
verkrijging uit de fosfaatbank is grondgebondenheid. Met in het achterhoofd
de discussie over bufferstroken moet het
uitgesloten zijn dat verkrijgers achteraf
niet voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor deelname aan de
fosfaatbank.
Stikstof zorgpunt
De melkveesector is weliswaar onder het
fosfaatplafond, maar overstijgt nog wel
het stikstofplafond. De minister waarschuwt de sector voor deze overschrijding, maar gaat voorbij aan het gegeven
dat drie droge jaren de cijfers beïnvloeden. Dat zijn omstandigheden waar de
melkveesector geen invloed op heeft en
dus ook niet op afgerekend mag worden. De fosfaatproductie is al lager en de
derogatiebedrijven scoren goed.

Nog snel landbouwvoertuigen registreren
NMV kon samen met NAV vanaf
mei 2015 de registratie van trekkers
tegenhouden. (Lees onze eerste
consultatie op onze website) Nu,
6 jaar later moeten bijna alle
landbouwvoertuigen
die
harder
dan 6 km per uur kunnen rijden
inclusief getrokken materiaal toch
geregistreerd worden. De snelheid
wordt verhoogd van 25 naar 40
km/uur als de registratie aan de
voorwaarden voldoet.
Het RDW geeft aan dat er nog heel veel
registraties gedaan moeten worden.
Zonder kenteken gelden in 2022 dezelfde regels als voor auto’s en mag u niet
op de openbare weg komen. Registreren wordt dan ook lastiger en duurder.
Landbouwvoertuigen die in 2021 geregistreerd worden, hoeven namelijk nog
geen RDW-keuring te ondergaan.
In oktober was de behandeltijd ca 20
werkdagen. Als u nog niet alle landbouwvoertuigen heeft geregistreerd adviseert
NMV dat op korte termijn te regelen, zodat u niet voor nog hogere uitgaven van
minimaal € 140 komt te staan.

Chassisnummer en typeplaatje
Als u nog een registratie moet melden heeft u twee foto’s nodig van het
chassisnummer (VIN) en van het typeplaatje. Op de site van het RDW is een
invul-hulpformulier beschikbaar. Heeft u
moeite om het chassisnummer te vinden
dan is er op internet bij leveranciers allerlei informatie te vinden over op welke
plaats u het type en dergelijke zou kunnen vinden. Het inlezen en verzamelen
van alle informatie kan een vervelende
tijdrovende klus zijn.
Verzekering
Zodra de aanvraag correct is en de € 18
leges per voertuig betaald is, ontvangt u
het kentekenbewijs per post thuis. Geef
het kenteken en de meldcode door aan
uw verzekering, dan zorgen zij voor registratie van de verplichte WA-verzekering
bij het RDW, zodat u geen boete voor
‘onverzekerd’ krijgt. Wanneer u niet met
een trekker op de openbare weg komt,
hoeft u niet te verzekeren. Dan kunt u
net zoals bij auto’s het voertuig schorsen. Bedrijven in de regio die autokentekens verzorgen kunnen vaak tegen een
betaalbare prijs voor trekkerkentekens
zorgen.

Landbouwquad als MBBS registreren
Heeft u een landbouwquad, dan kunt u
die in het algemeen als MBBS laten registeren. Voor aanhangwagens geldt dat u
die zonder eigen kenteken wel mag gebruiken met de witte kentekenplaat, maar
dan mag u niet harder dan 25 km/uur rijden, ook al zou de trekker harder mogen.
Met een eigen kenteken op uw hooimachines, giertank of aanhangwagen etc.
mag u er wel 40 km/uur mee rijden.
Naar Brussel
Het trekkerkenteken is een Europese
verplichting. Men heeft zich in Brussel
niet gerealiseerd dat alle Europese boeren voortaan met hun eigen trekker kunnen afreizen voor boerenprotesten naar
Brussel, de kraamkamer van steeds meer
onhaalbare plannen die op het boerenerf terecht komen.
>https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/landbouwvoertuig/nieuwe-regelsvoor-landbouwvoertuigen/registrerenlandbouwvoertuigen
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Mercosur is onrechtvaardige handel
De NMV neemt zitting in de
Landbouwcoalitie voor rechtvaardige
handel. Deze coalitie ageert tegen de
vrijhandelsverdragen die door de EU
gesloten worden. Onlangs verscheen
het rapport van Handel Anders!,
waarin de landbouwcoalitie haar
zorgen uitte over de Mercosur-deal.
Het EU-Mercosur verdrag past in een
serie van vrijhandelsverdragen waarbij
offensieve belangen van de Europese
industrie- en dienstenbedrijven worden
uitgeruild voor concessies op gebied
van landbouw en veehouderij. Dit was
eerder ook al te zien in het CETA-verdrag met Canada en het Associatieakkoord met Oekraïne. Gevolg hiervan is
de blootstelling van Europese boeren
aan concurrentie uit landen waarin de
eisen op het gebied van milieu of dierenwelzijn (veel) lager zijn. Het verdrag
liberaliseert de EU-import van 82% van
alle landbouwproducten volledig (zowel akkerbouw als veehouderij) uit de
Mercosur-landen. Dus hierbij worden
alle importheffingen afgeschaft. Voor de
overige 18% zijn tariefvrije importquota
afgesproken, waarmee een bepaalde
hoeveelheid van een product vrij is gesteld van importheffingen. Nu al dwingen WTO-afspraken de EU meer vlees te
importeren uit onder andere Brazilië
dan voor een gezond en duurzaam
voedselsysteem wenselijk is. Door het
EU-Mercosur handelsverdrag zullen hier
nog enorme hoeveelheden bijkomen,
terwijl de EU zelf al een netto-exporteur
is van vlees.
Uit onderzoek van de WUR en Ecorys,
in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, blijkt dat het EU-Mercosur
verdrag slecht uitpakt voor de Nederlandse vleesvee- en vleeskalversector.
De veehouderij zou wel profiteren van
goedkoper veevoer (soja). Tegenover
de toename van de import van vlees
staat een stijging van de export van Europese zuivel naar de Mercosur. Er zijn
tariefvrije exportquota opgenomen voor
kaas, melkpoeder en babymelkpoeder.
Europese melkveehouders zouden hiervan kunnen profiteren, al zien zij wel de
prijs voor koeien en kalveren dalen als
gevolg van het verdrag. Tenslotte wordt
de export van EU-varkensvlees naar de
Mercosur-landen geliberaliseerd. Dit
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werkt juist nadelig uit voor de boeren in
de Mercosur-landen.
Door de vrijhandelsafspraken binnen de
akkerbouw zal de Europese import van
suiker, bioethanol, biodiesel en rijst stijgen. Ook de import van soja gaat omhoog, omdat Argentinië de exportbelasting hierop dient af te schaffen. De extra
import van suiker en bio-ethanol kan
grote gevolgen hebben voor Europese
akkerbouwers, die door de afschaffing
van de suikerquotering in 2017 al te maken hebben met sterk gedaalde suikerprijzen. Dit terwijl deze boeren juist ook
worden geacht meer te doen om hun
bedrijfsvoering te veranderen met het
oog op klimaat en milieu.
Oneerlijke concurrentie
Europese boeren dienen aan hogere
standaarden op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn te
voldoen dan boeren in landen buiten
de EU. Er is bovendien een grote maatschappelijke druk om deze standaarden
verder te verhogen met het oog op het
klimaat, de biodiversiteit en de duurzame omgang met schaarse grondstoffen.
Met het oog hierop heeft de EU de Farm
to Fork-strategie ontwikkeld. Deze strategie zal de komende jaren leiden
tot (extra) milieueisen en dus hogere
kosten voor Europese boeren. Maar
dankzij het verdrag met de Mercosurlanden en andere handelsverdragen,
moeten deze boeren concurreren met
goedkope importen, geproduceerd met
lagere standaarden.
Vanwege het veelvuldig gebruik van
hormonen en antibiotica in Mercosurlanden zijn er, ondanks beloftes over
grenscontroles en hormoonvrij rundvlees, grote twijfels over de voedselveiligheid van het geïmporteerde vlees.
Fraude veroorzaakt regelmatig voedselschandalen, zoals in 2020 nog bij twee
Braziliaanse vleesbedrijven die hun met
salmonella geïnfecteerde kippenvlees
aan de EU probeerden te slijten, met
medeweten van lokale autoriteiten. Binnen de veeteelt zijn de dierenwelzijnseisen niet bestaand of een stuk lager dan
in de EU, en is er geen sprake van een
sluitend en controleerbaar Identificatieen Registratiesysteem.

In de politiek leven misvattingen over
de mogelijkheden om via dergelijke vrijhandelsverdragen afspraken te maken
over milieu-, arbeids- en dierenwelzijnsstandaarden. Sommige politici lijken
niet te beseffen dat deze niet bindend
worden vastgelegd in deze verdragen.
Slechts aan de kwaliteit van de importproducten zélf mogen (beperkte) eisen
worden gesteld, maar dat geldt niet
voor de omstandigheden waaronder de
productie heeft plaatsgevonden (denk
aan: milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden). Het verdrag stelt boeren, arbeiders en het MKB bloot aan een
oneerlijke concurrentiestrijd, waardoor
hun levensonderhoud op het spel komt
te staan en het nog moeilijker zal zijn
draagvlak te creëren om maatschappelijke standaarden verder te verhogen.
De boerenprotesten tegen het stikstofbeleid zijn hier een goed voorbeeld van.
Boerenverzet
Een brede coalitie van boeren- en maatschappelijke organisaties verzet zich dan
ook tegen het EU-Mercosur verdrag en
de andere vrijhandelsverdragen als CETA
en TTIP. Dit gebeurt binnen de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel, die bestaat uit de BD-Vereniging,
DDB, Agractie Nederland, NAV, NMV en
Platform ABC. Ook de Europese boerenorganisatie COPA-Cogeca (waarvan LTO
Nederland lid is) en de Europese en Nederlandse (Nepluvi)
pluimveesector hebben grote kritiek op
dit verdrag. Europese boerenorganisaties hebben zich in een gezamenlijke
verklaring tegen dit verdrag gekeerd.
Hun pleidooi: een frisse start voor handelsbeleid met eerlijke prijzen en bescherming van mensenrechten en het
milieu.

NMV op Twitter

Haagse tunnelvisie catastrofaal voor
landbouw
Onteigenen zal op geen enkele wijze
het doel - natuur beschermen - dienen

vuldig naar alle belangen kijkt in Nederland wordt behoorlijk aan de kant gezet.

Kamer, die afgelopen maandag ook gepubliceerd is.

Maandag 6 september 2021 werd ijskoud duidelijk dat het zomerreces in Den
Haag voorbij was. De berichten die naar
buiten gebracht werden over het massaal onteigenen van boeren waren op
z`n zachts gezegd niet mals en zullen catastrofaal uitwerken voor de agrarische
sector.

Het bericht dat het kabinet boeren wil
onteigenen zal op geen enkele wijze
het doel - natuur beschermen - dienen.
Het is NMV volstrekt onduidelijk hoe
onteigening voor een oplossing in het
stikstofprobleem kan zorgen. Dergelijke
proefballonnetjes voeden enkel het idee
dat de stikstofcrisis wordt aangewend
om veel meer boerengrond in handen
van de overheid te krijgen.

NMV heeft altijd aangegeven dat er
meer gemeten moet worden en de oplossingen in de stikstofcrisis beter onderbouwd moeten worden. Ook hebben
we samen met het Landbouw Collectief
constructieve oplossingen aangedragen
welke bijdragen aan reductie van de ammoniakemissie. Daarvoor moet de sector
dan wel betaald worden. En daar blijft
de NMV voor staan. We zijn bereid tot
een inspanning, maar niet voordat er
overeenstemming is over een passende
vergoeding.

Als NMV waren we zeer verbaasd over
de voorgenomen insteek en maatregelen. Het is ook onbegrijpelijk dat dit
soort berichtgevingen op deze wijze
gecommuniceerd worden. NMV neemt
met klem afstand van de suggestie dat
er overleg is geweest met de sector. Het
lijkt tegenwoordig meer regel dan uitzondering dat proefballonnetjes eerst
via de pers gelekt worden om de reactie te peilen. Deze manier van handelen
raakt de zorgvuldigheid van besluitvorming en ondermijnt het draagvlak voor
toekomstige samenwerkingen. De democratische basis waarbij men wel zorg-

De wetenschappelijke onderbouwing
van het hele stikstofbeleid is grotendeels gebaseerd op aannames. Zowel de
commissie Hordijk als Remkes hebben
aangegeven dat de onderbouwing beter moet. Er zal meer en beter gemeten
moet worden en niet beleid maken op
berekeningen met grote mate van onzekerheden.
Die grote onzekerheden werden door
minister Schouten zelf bevestigd in een
brief met antwoorden op vragen van de

Wij vragen ons af of het kabinet nog wel
beseft waarom landbouw in Nederland
van belang is. De sector zorgt namelijk
elke dag voor voedsel, landschapsonderhoud enen werkgelegenheid.
NMV zal actie ondernemen om deze onzinnige en onwerkbare beleidsregels van
tafel te krijgen en proberen het boerenverstand tussen de oren te krijgen bij de
beleidsmakers.

Oprichting Rund.nl
Afgelopen maand is Rund.nl opgericht. Deze zelfstandige stichting
bestaande uit COV/VleesveeNL/LTO
heeft tot doel om zaken als transport
van dieren, kwaliteitscriteria en monitoring kritische stoﬀen (MKS) te
borgen.
Omdat NMV deelneemt aan het overleg
bij COV over transportwaardigheid van
fr met name slachtkoeien, zijn wij bijgepraat over het doel en de oprichting
van Rund.nl. Aanleiding hiertoe is dat

de NVWA de organisatie; COV, Stichting
Vleesvee.nl en LTO, aangesproken heeft
op het feit dat een monitoring kritische
stoffen voor runderen ontbrak. Op basis van het aantal geslachte runderen
wordt er nu een steekproef, deels in
het slachthuis, en deels op het veebedrijf genomen. Rund.nl geeft aan daarmee niets bovenwettelijks uit te voeren.
Rund.nl is geen opsporingsorgaan en
voert geen handhavende taken uit.

Rund.nl stelt zich op als gesprekspartner voor de veehouder om tot een
oplossing te komen. NMV zal hier dan
ook op toezien en onze inbreng blijven
geven . Het is voor ons van belang dat
ook de bestaande methodiek (IKB rund)
blijft bestaan. Dit zorgt voor keuzemogelijkheden voor leverancier en dat
data niet wordt gedeeld zonder dat de
veehouder hierover concreet wordt geinformeerd.
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Volop Friese inzet op ganzenbeleid
Het huidige ganzenbeleid kan op veel
kritiek rekenen van de Friese NMVafdeling. Een samenvatting van hoe
het nieuwe beleid eruit moet komen
te zien.
De uitvoering van het Friese ganzenbeleid door de provincie zelf is enkel
gericht op het belang van de provincie,
niet van de boeren. Het opleggen van
een inleggeld van 300 euro, de korting
van 20% op de compensatie, de bonusmalus regeling, het eenzijdig verkleinen
van foerageergebieden en ook het zonder goede onderbouwing van de ene op
andere dag beëindigen van ontheffing
voor bejaging kol/brandgans richt zich
niet op het belang van de boeren, maar
enkel op de provinciebudgetten.
De NMV is kritisch op het huidige beleid
dat in 2014 is ingegaan, waarna er nog
een aantal aanpassingen zijn gedaan en
vorig jaar nog eens voor een jaar is verlengd. Tussentijds is de schadedruk en
zijn de uitbetaalde schadecijfers alleen
maar toegenomen waardoor de provincie Friesland - wanneer de trend zich zo
doorzet mogelijk - zo’n honderd miljoen euro moeten uitkeren rond 2030.
Tijd om een fatsoenlijk faunabeheerplan
Ganzen op te stellen. De NMV heeft daar
de afgelopen periode op ingezet.
Ganzenproblematiek
Eerst even terug in de tijd. De Europese
Habitatrichtlijn verplicht Nederland om
afgesproken aantallen van bepaalde
ganzensoorten op te vangen in de wintermaanden, dat gebeurt in de zogenaamde foerageergebieden. Wat het
beleid betreft buiten de foerageergebieden gaat de voorkeur van de NMV
uit naar een algehele vrijstelling voor
bejaging en afschot het jaar rond, voor
zowel overwinterende ganzen, maar ook
voor overzomerende ganzen.
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Deze laatste groep – die in aantallen
ﬂink zijn toegenomen – moet beheerd
worden, zodat de aantallen die in de
aangewezen gebieden kunnen overwinteren niet overschreden wordt. Op
dit moment is het zo dat er buiten de
foerageergebieden en natuurgebieden
veel vraatschade is. Om nog meer vraatschade te voorkomen is de NMV van
mening dat populatiebeheer belangrijk
is in en om die gebieden. Binnen deze
natuurgebieden zijn de terreinbeherende organisaties verantwoordelijk voor
het beheer, daarbuiten zijn de grondgebruikers waaronder agrariërs, maar ook
overheden zoals gemeenten, provincie,
Rijkswaterstaat, verantwoordelijk om afschot te mogen plegen op hun gronden.

waar ganzen moeten verblijven. Over
het land van boeren wordt een zone
gelegd waarin geen schadebestrijding
mag optreden. Hiermee wordt het eigendomsrecht van bestaand gebruik
geschonden. Uitgangspunt moet zijn:
grens=grens. Buiten de aangewezen gebieden mogen er geen beperkingen zijn
ter bescherming van ganzen. In de afgelopen maanden is er veel overlegd met
de provincie Friesland. De NMV is van
mening dat de provincie Friesland niet
het volledig instrumentarium toepast
om ganzenschade te voorkomen en te
bestrijden. Zo lang zij niet alle mogelijkheden toepast om jagers en boeren de
gelegenheid te geven om maatregelen
te nemen, blijft de provincie in gebreke.

Inzet NMV
De NMV is van mening dat de subsidies
die de terreinbeherende organisaties
ontvangen, ingezet zou moeten worden
om de grote aantallen foeragerende
ganzen in de zomermaanden op omliggende percelen van agrariërs te bekostigen. Dit omdat deze terreinbeherende
organisaties niet voldoende beherende
maatregelen nemen, waardoor het aantal ganzen uit de hand loopt en er ook
schade ontstaat buiten de aangewezen
gebieden. Ondanks dat er geen bedreiging is over de instandhouding van de
soorten, worden er geen ontheffingen
gegeven voor het bejagen van ganzen
en wordt schadebestrijding onmogelijk
gemaakt. Neem bijvoorbeeld het plotsklaps intrekken van de ontheffing om te
jagen op de kol- en brandgans. Dat is
volgens de NMV onrechtmatig handelen van de provincie, want het recht van
de grondeigenaar om zich te verweren
tegen dreigende schade aan gewassen
wordt met voeten getreden.
Onrechtmatig is ook het besluit dat er
een bufferzone is aangewezen op gronden die grenzen aan de natuurgebieden

Daarnaast wil de NMV veel meer transparantie. Wij zien graag dat er een commissie komt die objectief regels maakt
over hoe en welke schade voor vergoedingen in aanmerking komt. En ook onderscheid maakt per ganzensoort. De
brandgans is inmiddels de meest schadelijke soort voor de agrariër. Deze gans
blijft ook steeds langer hangen in Nederland, maar mag dan in het voorjaar/
begin van de zomer ineens niet meer
worden bejaagd. Hierdoor gaat voor de
boeren niet alleen de eerste snede verloren, maar ook de 2e snede komt nu
in gevaar. En voor het verlies van die 2e
snede krijgt de boer nu geen volledige
vergoeding. De bedrijfsvoering komt zo
in gevaar voor sommige boeren.
Budgetvoorstellen
De provincie is opzichtig op zoek om
minder geld uit te keren in verband met
schadevergoedingen. Daarmee worden
de kosten van ganzenbeheer eenzijdig
bij de grondeigenaren gelegd. Echter;
door het budget anders te labelen veranderen ook de taakstellingen. NMV
heeft het volgende voorgesteld:

A: Boek geld dat nu wordt uitgegeven
aan ganzenvoedsel in foerageergebieden niet meer onder ‘schadevergoeding’, (met bijbehorende taakstellingen
om die kosten te verlagen), maar onder
“beheerkosten natura 2000.” Daarmee
staan die kosten gelijk aan het geld dat
daarvoor, ook nu al, via EU subsidies
rechtstreeks naar aangrenzende TBO’s
gaat zonder dat die daadwerkelijk het
voedsel voor winteropvang van ganzen
leveren.
B: Daarna adresseren we het beheersen,
bestrijden en verder verlagen van de
hierdoor ineens veel lagere werkelijke
geregistreerde ganzenschade als volgt:
Buiten de aangewezen N2000-gebieden
en omliggende, op doelstelling gebaseerde foerageergebieden;
1. Maak een jaarrond vrijstelling voor
12/7 afschot/bejagingsmogelijkheid
op alle niet-bedreigde ganzensoorten.
2. Die vrijstelling geldt vanaf de grens
van de gebieden waar geen afschot
plaatsvindt (N2000/foerageergebieden), dus niet ook nog eens aparte
zoneringen.
3. TBO’s worden gekort op hun beheersvergoeding voor het deel waarvan zij niet voldoen aan de opvang-

en instandhoudings-verplichtingen
die aan hen worden opgelegd voor
foerageer/rust voor de ganzen. Dit
geld dient ter medefinanciering van
de foerageergebieden. Hierdoor zal
er een aanzienlijke en onmiddellijke
besparing van kosten bereikt worden.
4. Van TBO’s wordt verlangd voor zomerganspopulaties (die in Nederland formeel slechts de grauwe gans
betreft), maxima te stellen die het
draagkrachtprincipe van hun terreinen en biotoop en diversiteit doelstellingen niet te boven gaan.
5. De Provincie eist van alle overige
jachthouders (waaronder haarzelf),
Rijkswaterstaat, Gemeentes en TBO’s
handhaving van het aantal ganzen
dat past binnen het draagkrachtprincipe van de beheersgebieden door
middel van actief populatiebeheer.
Bij in gebreke blijven van één der partijen deze handhaving laat uitvoeren
door lokale wildbeheereenheden of
daarvoor in te stellen beroepsjagersteams.

tussen biotoop en populatie.
Door jaarlijkse monitoring van de stand
kan uitgesloten worden dat er ooit een
ineenstorting van de stand van een
soort zal zijn. Voor bewijs dat dat geen
bedreiging is voor de instandhouding
hoeven we alleen al naar Scandinavië te
kijken. De beheerjacht in Noorwegen en
Denemarken bewijst al jaren dat dit concept werkt.
Naast de inzet op een eerlijke verdeling
van de kosten en het respecteren van
het eigendomsrecht, heeft NMV ook
een visie op de landelijke invulling van
de vogelrichtlijn en de invulling van de
wildbeheereenheden. Daarover in de
volgende Koebont meer.

Door bovenstaande in beleid te gieten
worden geen wettelijke verplichtingen
verzaakt. De werkelijke schade buiten de
aangewezen gebieden neemt per direct
af en ontstaat er op termijn een balans
7

Wees zuinig op goede landbouwgrond
REACTIE NMV ZEELAND OP DE PODCAST VAN WIE IS ZEELAND?
aangekomen in Nederland in een keer
een probleem doordat er niet met feitelijke waardes wordt vergeleken. De
KDW die Nederland omarmt heeft, is
een onrealistisch plan dat buitenproportionele gevolgen kan hebben voor de
landbouw.

In een tijd waarin Nederland nog beschikt over een super gevarieerd aanbod
van hoogwaardige groente, aardappelen, fruit, vis en fruit van eigen bodem/
water lijkt het behoud van voedsel een
vanzelfsprekendheid die dat niet is. Bij
de discussie over vlees- en zuivelvervangers ontbreekt het over het algemeen aan een vergelijking op basis van
voedingswaarde en de bijbehorende
foodprint. Dieren en plantaardige teelten passen in een nationale kringloop.
Voedsel is een groot openbaar belang
dat van groot belang is voor de vrede.
Uit het adviesrapport toekomst van
Nederland, naar een ontspannen Nederland dat 1 juli jl. bekend werd is wel
duidelijk geworden dat men zuinig om
dient de gaan met goede landbouwgrond van nationaal belang. Men noemt
specifiek de vruchtbare zeekleigronden.
Zeeland is al eeuwen een provincie met
hoogwaardige grond die van groot belang is voor het landschap en de voedselproductie. In de podcast gaan er stemmen op landbouwgrond af te nemen van
boeren en die en in handen van semi
hobbymatige natuur inclusieve landbouwers te geven. Niches (zoals voedselbossen) zijn trends en kunnen geen vervanging worden van de agrarische sector
die met de kennis van vele generaties
24*7 houden van hun boerenbedrijf en
voor uw betaalbare voedsel zorgen. Het
uit handen geven van eigendom van
landbouwgrond zal de doodslag worden
van de agrarische sector.
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Ruimte is schaars. Dat bekent ook dat
extensivering van landbouw fors meer
ruimte gaat kosten, terwijl de bevolking blijft groeien en het producerend
vermogen van landbouwgrond af zal
nemen door klimaatverandering. Landbouwgrond zorgt ervoor dat er juist stikstof en CO2 worden opgenomen
Kijk als provincie kritisch naar de inspanningen van Terrein Beherende organisaties.
Ook lijkt het er op dat de aanwezige en
gewenste soorten in de Aerius kaarten
regelmatig afwijken van het natuurbeheerplan dat de subsidieaanvragen bedient. De focus dient te liggen op versterking van natuurontwikkeling op de
verworven natuurgebieden.
Gezien de stikstof vanaf zee en de uitstoot van NOx van de beroepsvaart onderweg naar de haven van Antwerpen
komt, is het niet aannemelijk dat de stikstofniveaus snel zullen dalen.
Te vaak zien we gebeuren dat groene
stikstof en gebieden verruild wordt voor
grijze stikstof en grijze gebieden die
geen kringloop kennen. Schaarse ruimte
betekent ook dat er goed nagedacht
moet worden welke bedrijven u aantrekt.
Water- en luchtkwaliteit is gebaseerd op
rekenmodellen die Nederland voor water verkeerd heeft aangemeld bij de EU.
Het water dat in België nog voldoet, is,

We begrijpen dat er wensen op het
gebied van wonen, verkeer, industrie
en natuur kunnen zijn en dan dient de
agrarische sector, als die plaats dient te
maken, passend gewaardeerd te worden. Hieronder verstaan we:
• Een passende waardering, inclusief
schadeloosstelling door inkomen uit
grond/ gebouwen en inclusief totale
vergoeding van de juridische bijstand.
• Volledige transparantie bij taxatiebureau ’s onder WOB
• Behoud en versterking van de verkaveling.
• Een passende vergoeding om geheel
of gedeeltelijk te kunnen verplaatsen
naar kwalitatief vergelijkbare grond
en/of gebouwen waar alle juiste juridische houdbare vergunningen op
verstrekt kunnen worden.
• Een overheid die garant staat voor alle
verleende vergunningen en de RAV
lijst.
• Een meerjarige speculatie (en ketting)
beding voor toekomstige bestemmingswijzigingen en het delven van
grondstoffen zoals klei en zand.
• Behoud van viswateren.
Met het inzetten van ongekende dwangmaatregelen die grondrechten zoals het
eigendomsrecht hinderen, verliest de
overheid nog meer vertrouwen van haar
inwoners. Er ontstaat een risico dat er
een jarenlange juridische strijd losbarst.
Bovendien, als de overheid werkt aan
een win-win situatie, kunnen projecten
eerder uitgerold worden.

NMV pleit voor meer aandacht voor de
bodem in Nitraatactieplan
Onlangs mocht NMV haar zienswijze
toelichten op het ministerie in Den Haag.
Het voorliggende nitraatactieplan,
waarin onder meer rustgewassen geëist
worden en buﬀerzones ingerekend
worden is voor de NMV absoluut
onbespreekbaar.
Het 7e nitraatactieplan werd slecht ontvangen in de praktiserende Nederlandse
landbouw. Onpraktisch en onhaalbaar
zijn de aanpassingen die de Nederlandse
ambtenaren voorstellen.
Kalenderlandbouw en het verminderen
van plaatsingsruimte voeren de boventoon, terwijl de evaluaties van de vorige
programma’s bewijzen dat goede landbouwpraktijk ertoe leidt dat nitraatresiduen in bodem- en oppervlaktewater verminderen. De stijgende waarden van de
afgelopen jaren is volgens de NMV volledig te wijten aan de droge voorgaande
jaren, wat als een incident beschouwd
moet worden.
Naast een formele reactie heeft NMV haar
bezwaren tegen het 7e nitraatactieplan
ook toegelicht op het ministerie van LNV.
Vooropgesteld; over de hele linie is in Nederland het bodem- en oppervlaktewater
aan de norm. In bepaalde gebieden – met
name in het zuidelijk zandgebied – zijn de
waarden nog te hoog, maar dat is niet te
herleiden naar melkveebedrijven of de-

rogatiebedrijven. Sterker nog; ook in de
“probleemgebieden” haalt het bodemwater ook de normen. Volgens de NMV moet
er dus een plan gemaakt worden dat veehouders verleid worden om in te tekenen
op derogatie. Dat is veel effectiever dan
maatregelen nemen als bufferstroken eisen of de natuur in een kalender te willen
stoppen.
De trend is namelijk dat steeds minder
bedrijven – met name in de zand- en lössgebieden- intekenen op derogatie, juist
omdat de maatregelen te hard ingrijpen
op de bedrijfsvoering en de toegevoegde
waarde van derogatie voor die bedrijven
steeds minder duidelijk is. Procentueel
gezien verschuift de melkveehouderijstapel vanuit het zand- en löss-gebieden
naar andere streken, waardoor het grondgebruik ook verschuift naar meer uitspoelingsgevoelige teelten. De last wordt door
steeds minder bedrijven gedragen.
Volgens NMV wordt er te weinig gedaan
met reeds bekende onderzoeken naar de
bodem. Het beleid is volgens de NMV veel
te veel gericht op de bemesting van de
plant en niet op het gezond houden van
de bodem. In het overleg met de ambtenaren heeft de NMV dan ook een pleidooi
gehouden voor juist meer dierlijke mest in
plaats van minder dierlijke mest of – het
doemscenario – verlies van derogatie. Bij
derogatieverlies zal er minder dierlijke

mest aangewend mogen worden en zal er
ook grasland omgezet worden in bouwland.
De beste stimulans om meer derogatievergunningen af te geven is door te pleiten in Brussel voor een gebruiksnorm van
300 kg N uit dierlijke mest in een derogatiebedrijf. Méér plaatsingsruimte genereren, in plaats van minder plaatsingsruimte
door bufferstroken in te tekenen. Er zijn
genoeg onderzoeken die onderbouwen
dat de vruchtbare landbouwgrond in Nederland gebaat is bij meer dierlijke mest.
Daarmee wordt de bodemgezondheid
juist verbeterd en houdt de bodem meer
nutriënten vast. Daarmee wordt derogatie ook aantrekkelijker en krijgt gras ook
een waarde in de vruchtwisseling van akkerbouwers in samenwerking met melkveehouders, in plaats van graan. Met een
hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest
binnen de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen wordt ook een bijdrage geleverd aan
het oplossen van ander problemen, zoals
het slurpend gasverbruik en hoge CO2uitstoot dat gepaard gaat met de peperdure kunstmestproductie van vandaag.
De NMV heeft op ambtelijk niveau al verschillende malen aangegeven samen met
hen bij de nitraatcommissie toelichting te
geven op de goede landbouwpraktijk die
we in Nederland kennen. We blijven dat
voorstellen, net als binnen de politiek.
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Henk Bleker aan het roer bij NMV
als gevolg van bestuurlijke onmin. Door
de ALV is het Landelijk Bestuur – een
afvaardiging van de regio’s – mandaat
verleend voor het aanstellen van een interim-voorzitter die de organisatie gaat
leiden.
Deze interim-voorzitter is nu gevonden
in de persoon van Henk Bleker. Bleker
(68) kan buigen op een lange carrière in
politiek en bestuur. Hij was namens het
CDA onder meer tien jaar lang gedeputeerde in Groningen en staatssecretaris
van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie in het kabinet-Rutte I. Na zijn
terugtreden uit de politiek was Bleker
sinds 2014 onder andere voorzitter van
Vee & Logistiek, de belangenorganisatie
voor ondernemers in de veehandel en
het veetransport. Deze functie legde hij
eerder dit jaar neer.
Na een roerige periode brengt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond
(NMV) weer rust in de organisatie met
het aanstellen van Henk Bleker als interim-voorzitter.
Tijdens de ALV van 1 september trad
het volledige bestuur van de NMV terug

Hart voor de agrarische sector
Met het aanstellen van Bleker heeft de
NMV een voorzitter met hart voor de
agrarische sector en korte lijnen richting
de politiek. Er liggen in Den Haag verschillende hete dossiers op tafel, waaronder het 7e actieplan nitraatrichtlijn
en de onsmakelijke voorstellen om het

stikstofdossier uit het slop te trekken. De
inzet van de NMV is om hier het boerengeluid terug te brengen.
Bleker: „Ik hoefde niet lang na te denken
om ‘ja’ te zeggen op de vraag vanuit de
NMV. Elke dag wordt weer het bewijs
geleverd hoe belangrijk het is om een
sterke belangenorganisatie voor de Nederlandse melkveehouders te hebben.
Daar wil ik me de komende tijd graag
voor inzetten.”
Wat Bleker heel erg aanspreekt in de
NMV is dat het een echte lédenorganisatie is waardoor belangenbehartiging
plaatsvindt direct vanuit de praktijk van
de boer en boerin. “Als ik aan het lobbyen en onderhandelen ben in Den Haag,
wil ik dat niet doen vanuit een ‘papieren
werkelijkheid’ maar met die kennis die
me vanuit de praktijk wordt aangereikt.”
Na het aanstellen van Bleker gaat het
Landelijk Bestuur op de achtergrond verder met het bouwen aan een sterke Nederlandse Melkveehouders Vakbond. In
de komende periode wordt het Dagelijks
Bestuur verder ingevuld om te strijden
voor het boerenbelang.

Even voorstellen: Henk Selles
Beste collega melkveehouders,
Ja, zo voelt het voor mij nog steeds, ondanks dat ik geen melkveehouder meer
ben.
Ik zal me eerst even voorstellen.
Ik ben Henk Selles, 60 jaar, getrouwd met
Yvonne, vader van drie kinderen en grootvader van twee kleinkinderen. We hebben
ruim 35 jaar met veel plezier een melkveebedrijf gerund aan de Pieperweg te Kamperzeedijk. Omdat we binnen ons gezin
geen bedrijfsopvolger hadden, hebben we
ons bedrijf verkocht.
Naast de boerderij was en ben ik bestuurlijk actief bij o.a. ANV-Camperland, Gebiedscoöperatie IJsseldelta en in de politiek.
Ik hoop dat ik met mijn bestuurlijke ervaring als adviseur een bijdrage kan leveren
aan het weer slagvaardig maken van de
NMV. Dè belangenbehartiger van de melkveehouders zoals deze bedoeld is, juist nu
er zo ongelooﬂijk veel op het bordje van
de landbouw terecht komt. Het is van
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het grootste belang om nu, naast andere
belangenbehartigers, weer adequaat en
scherp op de actualiteit te reageren met
gezond boerenverstand en kennis van zaken. Met feiten op basis van gedegen onderzoek als antwoord op halve waarheden
en aannames. En natuurlijk met resultaat!
Inmiddels ben ik begonnen en trek ik samen op met interim-voorzitter Henk Bleker. Meerderen van jullie heb ik inmiddels
mogen ontmoeten op de regio- en provinciale bijeenkomsten.
Ik ben zeer onder de indruk van de drive
en passie van jullie; passie voor jullie bedrijf maar ook voor de NMV en het belang
van deze club.
En dat sterkt mij in het vertrouwen dat we
met z’n allen eensgezind kunnen werken
aan het versterken van de vakbond. We
zetten ons voor 100% in voor een langdurig, economisch toekomstperspectief voor
de landbouw.
Met alle inzet en daadkracht kan en zal de
NMV een belangrijke rol gaan spelen voor

nu en de toekomst.
Alleen ga je misschien sneller, maar samen
kom je verder!
Ik zie uit naar alle ontmoetingen en gesprekken.
Henk Selles

Bordjes bij weilanden tegen neosporabesmetting
NMV heeft bordjes met het verzoek aan
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 € 4,80
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.

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl

Van de voorzitter...

Het Elfsteden-gevoel
1 oktober 2019. De massale optocht van
tractoren en andere landbouwvoertuigen
naar Den Haag. Uit alle windstreken trekt
men op naar het Malieveld. Dorpen stromen ‘s nachts al leeg met enthousiaste
boeren, boerinnen, mensen van de loonwerk- en mechanisatiebedrijven. Als ooit
het ‘groene front’ zichtbaar was, dan was
het wel op die bijzondere 1 oktober 2019.
Honderdduizenden mensen begroetten de
demonstrerende boeren onderweg vanaf
viaducten en verkeerspleinen. Er ontstond
een soort van Elfsteden-gevoel. Historici
memoreerden zelfs aan de Spoorwegwegstaking in het begin van de 20e eeuw. Een
zeer bekende spotprent getuigt daar nog
van met de slogan ‘ Heel het raderwerk
staat stil als uw machtig arm het wil’.
Op het bomvolle Malieveld stond de héle
agrarische sector zij aan zij. Melkveehouders, akkerbouwers, varkenshouders,
pluimveehouders, groente- en fruittelers.
Boeren in alle soorten en maten. Groot,
klein, gangbaar duurzaam en biolologisch.
LTO-ers, NMV’ers, NAJK’ers FDF ‘ers en misschien wel de grootste groep - al die
boeren en boerinnen die niet zijn aangesloten bij een boerenorganisatie.
Ik mocht daar op het podium een paar
woorden spreken. En ik dacht werkelijk:
vandaag wordt een kantelpunt. In de politiek, maar vooral bij onszelf. Het wordt een
kantelpunt omdat de belangenbehartigers
een oorverdovend signaal krijgen van de
massaal aanwezige boeren: steek de koppen bij elkaar dames en heren bestuurders
van al die belangenorganisaties, vorm één

collectief dat met de overheid om de tafel
zit over de ‘grote kwesties’. Niet met het
doel om de aparte belangenorganisaties
van het toneel te laten verdwijnen, maar
om over de grote kwesties de overheid als
éénheid tegemoet te treden.
Die oorverdovende oproep - vorm één collectief - werd twee maanden na 1 oktober al
in daden omgezet. Een Landbouwcollectief
kwam er. Onder leiding van good old Aalt
Dijkhuizen, een beminnelijke, doortastende
en deskundige coryfee van ‘ Wageningen’.
Het gaf de boeren hoop!!
Hoe bitter is de teleurstelling dat binnen
een jaar dat fantastische initiatief klapte.
Door ‘intern gedoe’. Het doet een beetje
denken aan brandweerlieden die naar een
grote ramp moeten, maar eerst op de kazerne ruzie maken over wie in de brandweerwagen naast de bestuurder mag zitten.
Was het verwonderlijk dat het intern in dat
Landbouwcollectief niet meteen gesmeerd
liep. Natuurlijk niet. Andersom zou een
wonder zijn geweest. ‘Oude’ boerenorganisaties met heel veel kennis, naast nieuwe
clubs ‘ die nog niet droog achter de oren
zijn’ maar wel met de snelheid van het licht
via de nieuwe media grote achterbannen
hebben en er continu mee in contact staan.
Dat loopt natuurlijk niet meteen als een geoliede machine in zo’n Collectief.
Maar nu de kruitdampen van het geklapte
Landbouwcollectief al lang zijn opgetrokken, is het tijd om als boerenbelangen-or-

ganisaties opnieuw in de ‘ spiegel van 1 oktober 2019’ te kijken. De noodzaak van een
Landbouwcollectief voor de ‘grote kwesties’: eerlijk inkomen voor boeren, eigendomsrecht, stikstof, klimaat, nitraat en misschien wel samen met een eerlijk inkomen
wel het allerallerbelangrijkste ‘ perspectief
voor jonge mensen om in het boerenbedrijf
actief te worden…om voedselproducent te
worden’.
De oorverdovende oproep van 1 oktober
2019 mag niet vergeten worden ná het
uiteenvallen van het Landbouwcollectief.
Ik ben geen Maurice De Hond maar ik durf
te voorspellen dat als er nu een enquête
onder boeren zou worden gehouden zeker
80% zou zeggen: dames en heren bestuurders van landbouworganisaties stap over je
eigen schaduw heen, raap de scherven op
en bouw een nieuw Landbouwcollectief. Ik
hoor nog dagelijks deze roep.
Ik doe een oproep voor een nieuwe tocht
naar het Malieveld. Niet tégen de overheid,
maar om de landbouworganisaties nog
één keer en voor de laatste keer te
waarschuwen: en nú gáát u het
doen en goed ook. Wij hebben
geen behoefte aan brandweerlieden die in de kazerne
kibbelen over wie er naast de
bestuurder mag zitten,
terwijl de boel buiten in
brand staat.
Henk Bleker,
voorzitter a.i. NMV.
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NMVinformatie
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
■ 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:
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland@nmv.nu
■ Groningen:
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:
Esther Vermuë, Kapelle
06 29288621 – zeeland@nmv.nu

Help onze regio’s!
De Nederlandse landbouw ligt onder
vuur. Vanuit verschillende hoeken worden er proefballonnetjes opgelaten die
gaan over ons en onze toekomst. Onteigening in de Krimpenerwaard, de ganzenproblematiek in verschillende delen
van Nederland of de Brabantse stalei-

sen: De NMV verzet zich ertegen. Maar
we kunnen altijd extra mensen gebruiken. Wil je je regioteam ondersteunen,
neem dan even contact op met je regiobestuurder (zie lijst links). We kunnen je
hulp gebruiken!

Snel ledenberichten ontvangen of
eenvoudig NMV-berichten delen?
Volg NMV nu via NMV-WhatsApp.
Meld u aan en ontvang onze ledenberichten rechtstreeks via WhatsApp.
Deze dienst is uitsluitend voor NMVleden beschikbaar.
NMV verstuurt de berichten via WhatsApp verzendlijsten. Uw contactgegevens en reacties zijn niet zichtbaar voor
andere personen dan NMV. U ontvangt
ons bericht alsof het een normaal persoonlijk WhatsApp-bericht is. Wel kunt
u zelf het bericht delen met de WhatsApp-contacten uit uw eigen telefoonlijst.

Zo werkt het:
Voeg het NMV-telefoonnummer 06
213 22 313 toe aan de contactpersonen
op je telefoon (bijvoorbeeld als Nederlandse Melkveehouders Vakbond of
NMV).
Suur uw contactgegevens naar info@
nmv.nu met het onderwerp ‘NMVWhatsApp aan’.
Wij verwerken uw aanmelding en u
ontvangt vanaf dat moment onze ledenberichten via WhatsApp.
Afmelden
Wil u afmelden? Stuur ons dan een
bericht via Whatsapp met de melding
‘NMV-WhatsApp uit’.

Volg NMV via WhatsApp

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 softshell jas. Geef u op bij het NMVsecretariaat,
tel. 06 213 22 313 of via onze site www.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/lidworden/
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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-jas!
NMV vóór en door melkveehouders.

Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

