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Opschorting melkleverstop 
Franse melkveehouders hebben op 24 september besloten tot op-
schorting van de melkleverstop: melkveehouders uit Duitsland, 
België, Oostenrijk, Luxemburg, Italië en Nederland sloten zich 
daarbij aan. Voor 5 oktober is een buitengewone zitting van de EU-
landbouwministers over de melkveehouderijcrisis aangekondigd. 
Sarkozy, Merkel en Barroso hebben toegezegd, dat zij zich om de 
catastrofale situatie van de melkveehouders zullen bekommeren. 
Wanneer niet aan de toezeggingen wordt voldaan, wordt de melk-
leverstop weer gestart. 

“De politiek is in beweging. Daarom 
onderbreken we vooraleerst één 
aspect van de boerenopstand – de 
melkleverstop. Dit middel zullen we 
direct weer starten, wanneer geen 
duidelijke politieke besluiten wor-
den genomen om de erbarmelijke 
situatie van de melkveehouderij 
op te lossen”, aldus Pascal Massol, 
president van de Franse melkvee-
houdersorganisatie APLI. De presi-
dent van de EMB, Romuald Schaber, 
bekrachtigt de noodzaak van een 
Europese politieke regeling: “De 
melkmarkt heeft flexibele marktre-
gulering nodig op Europees niveau: 
evenwicht tussen vraag en aanbod, 
want de prijs moet eerlijk zijn voor 
zowel de melkveehouders als de 
consumenten.” In Duitsland, België, 
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk 
en Italië zullen de melkveehouders 
met het oog op de politieke toezeg-
gingen op nationaal en Europees 
niveau, de melkleveranties vooral-
eerst weer starten. “De melk wordt 
weliswaar weer geleverd, de pro-
testacties in de landen zullen on-
verminderd doorgaan”, zegt Daniel 

Vervolg op pagina 2

Franse melkveehouders 
doen massaal mee met de 
melkacties.

van de Europese melkveehouders, 
voor een werkzame oplossing van de 
melkproblematiek op Europees ni-
veau zullen inzetten. Sarkozy heeft 
daarnaast al openlijk verklaard dat 
regulering van de melkmarkt, maar 
ook van andere landbouwmarkten, 
noodzakelijk is. Voor 5 oktober is 
daarom een buitengewone zitting 
van de EU-landbouwministers over 
de melkmarktcrisis aangekondigd. 
In de twee weken dat de melkle-
verstop van kracht is geweest, heb-
ben de Europese melkveehouders 
500 miljoen liter melk niet aan de 
melkfabrieken geleverd. De melk-
markt heeft daarop gereageerd. De 
melkprijs op de spotmarkt is geste-
gen. Meerdere melkfabrieken zijn 

Condat van de Franse OPL.
Meerdere Europese regeringschefs, 
waaronder de Duitse regeringschef-
fin Angela Merkel, de Franse presi-
dent Nicolas Sarkozy als ook de pre-
sident van de EU-Commissie José 
Manuel Barroso, hebben de laatste 
paar dagen verklaard dat zij zich, 
gezien de melkleverstop in acht EU-
landen en de sterke protestacties 
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begonnen hogere melkprijzen uit te 
betalen. We kunnen er vanuit gaan 
dat, door het schoonvegen van de 
melkmarkt door de melkveehou-
ders in de laatste paar weken, de 
boerenmelkprijs ook op een breder 
front zal stijgen.

De EMB heeft politieke besluiten 
over een flexibele marktregulering 
gevraagd, zoals gesteld in het EMB-
eisenpakket.
“We herhalen dat nog een keer dui-
delijk: De gesprekken van de laat-
ste paar dagen en weken moeten 
leiden tot eenduidige besluiten.

Als dat niet gebeurt, dan worden de 
melkleveringen weer gestaakt en 
gaat de boerenopstand weer in volle 
vaart en op volle sterkte verder”, al-
dus Pascal Massol over de opstelling 
van de Europese melkveehouders. 

Vervolg van pagina 1

Europese melkveehouders in opstand!
Donderdag 10 september jl. werd op een persconferentie van de 
European Milk Board (EMB) in Parijs, door de Franse melkvee-
houderorganisaties APLI en OPL de melkleverstop aangekondigd. 
Tevens deden zij een oproep aan hun Europese collega’s om hun 
voorbeeld te volgen. 

Tienduizenden melkveehouders in 
Europa hebben zich daarna solidair 
verklaard, waaronder NMV-voorzit-
ter Peter ten Hoeve en vice-voorzit-
ter Hans Geurts. Een storm aan de-
monstraties en aanvullende acties 
wervelen sindsdien over Europa en 
houden de media in de greep. Melk 
is hot – melkveehouders zijn hot. 
De melkuitrij-actie van het Belgi-
sche EMB-lid MIG, waarbij 450 trek-
kers maar liefst 4 miljoen liter melk 
over een akker lieten stromen, werd 
wereldnieuws. Van Canada tot in de 
Arabische wereld werden deze beel-
den op tv vertoond. Met de grote 
vraag: Wat is er aan de hand in Eu-
ropa? 
Die vraag wordt door de woordvoer-

ders van de EMB-ledenorganisaties 
keer op keer verteld: dit is een pro-
test tegen het huidige Europese zui-
velbeleid, wat leidt tot overschotten 
aan melk en dramatisch lage melk-
prijzen. Een systeem dat niet duur-
zaam is en het platteland in een 
diepe crisis stort. 
Melk is een onmisbaar product, 
melk zal op (de lange) termijn ook 
schaars worden is de verwachting. 
Waarom wordt dan nu een beleid 
doorgevoerd dat leidt tot het stop-
pen van minimaal 50% van de 
melkveebedrijven tot aan 2015? 
Melkveehouders die we nog heel 
hard nodig zullen hebben. 
Het nu gevoerde zuivelbeleid zal al-
leen winst opleveren voor handel en 

De mega-melkuitrijactie in België op 16 september jl.

industrie. De retail vaart er wel bij, 
maar ook coöperatieve zuivelfabrie-
ken die nog steeds grote winsten 
bekend maken, terwijl hun leden 
langzaamaan hun bedrijven uithol-
len óf beëindigen. 
Dit beleid is ziek. Dit beleid moet 
an ders: duurzaam, eerlijk en trans-
parant. 

Historisch
In deze Koebont besteden we volop 
aandacht aan deze inmiddels his-
torische opstand van melkveehou-
ders. Historisch omdat nog nooit 
eerder melkveehouders uit verschil-
lende Europese landen gezamenlijk 
dagenlang actie voerden voor één 
en hetzelfde doel. De EMB heeft 
dit mogelijk gemaakt. Gezamen-
lijk in Europa voeren we actie voor 
flexibele marktregulering in de EU, 
waarbij een overlegorgaan tussen 
de Europese overheid, EMB, Euro-
pese zuivelindustrie en consument-
organisaties, de marktbewegingen 
in de gaten houden en kostprijs-
onderzoek laten uitvoeren. De EMB 
weet zich gesteund door Europese 
maatschappelijke organisaties, die 
zich bezighouden met honger en 
armoede in de wereld en bevesti-
gen dat het Europese zuivelbeleid 
zal leiden tot armoede onder boe-
ren, zowel in de Eerste, Tweede als 
Derde Wereld. Deze zogenaamde 
NGO’s schreven onlangs een brief 
aan de Europese Commissie waarin 
zij de EMB-acties steunen. Op de 
sites www.nmv.nu, www.ddb.nu of 
www.europeanmilkboard.eu kunt u 
foto’s, video’s of verslagen vinden 
van de EMB-acties. 
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Onderstaand bericht ontving de NMV van Willem Smeenk.
Deze naar Frankrijk geëmigreerde melkveehouder vroeg aandacht 
te geven aan de ingezonden brief:

Europees gemeenschappelijk 
 inkomensbeleid

NMV lobbyt bij politiek vanwege melkcrisis

Peter ten Hoeve biedt mevr. 
Snijder en dhr. Polderman het 
kaasplankje van de NMV aan.

In het kader van de EMB-melkacties 
de NMV op 17 september jl. een 
gesprek gehad met Tweede Kamer-
leden Janneke Snijder (VVD) en 
Hugo Polderman (SP). SP en VVD 
zien beiden in, dat er wat aan de 
situatie in de melkveehouderij moet 
gebeuren. De grote actiebereidheid 
in  Europa heeft dat zonneklaar ge-
maakt. De SP is voorstander van 
verder reguleren en fl exibiliseren 
van de melkquota om een kosten-
dekkende melkprijs te bewerkstel-
ligen.

Beide Kamerleden kregen een kaas-
plankje met verschillende Neder-
landse kazen aangeboden, voorzien 
van een korte boodschap: Alstu-
blieft, circa 1 kilo Nederlandse kaas 
met een boodschap, die u namens 
de NMV-leden CADEAU krijgt. Voor 
deze kilo kaas is 10 liter koemelk 
gebruikt. De boer heeft hiervoor 
ca. € 2,40 ontvangen. De werkelij-
ke kosten voor deze 10 liter waren 
volgens het Landbouw Economisch 
Instituut € 4,60. De melk wordt dus 
letterlijk  CADEAU gegeven. 

NMV-regiovoorzitter
West-Brabant/Zeeland
organiseert melkuitdeelactie
Marius Bouwmeester kreeg af-
gelopen weken veel bezoek van 
buurtbewoners die bij hem gra-
tis melk kunnen ophalen. Tevens 
benaderde de melkveehouder uit 
Oudenbosch de stichting Goed 
Ontmoet die in Brabant gratis 
voedselpakketten uitdeelt. Klan-
ten van deze stichting hebben de 
weg naar de boerderij van Bouw-
meester inmiddels ook gevonden. 
Om ook de jeugd op de hoogte 
te brengen bezocht hij vrijdag 
25 september RKBS De Schakel 
in Oudenbosch. Het Jeugdjour-
naal en Omroep Brabant waren 
daar ook bij aanwezig. Een ge-
weldig initiatief van ons actieve 
bestuurslid.

manier opgezet en uitgevoerd.
En er zijn zelfs landbouwvakbonden 
die zoiets verdedigen (LTO).
Willem Smeenk, Frankrijk 

Al jaren houdt de Europese Unie 
zich hoofdzakelijk bezig met de 
landbouwpolitiek. De burgers 
zijn steeds minder geïnteres-
seerd. De lage opkomst bij de 
Europese verkiezingen is daar-
van een duidelijk teken. De 
Euro pese Commissie wil zich 
daarom bezig houden met een 
Europese salarispolitiek naar 
het goed functionerende land-
bouwmodel.
Gezien het feit dat de salarissen 
in Europa veel hoger zijn dan op 
de wereldmarkt stelt de Europese 
Commissie voor, in 2010, de salaris-
sen te verlagen naar wereldniveau 
en het verschil te compenseren via 
een inkomenstoeslag. Een salaris 
van bijvoorbeeld € 15 per uur wordt 
verlaagd naar € 3/uur aangevuld 
met een vast maandbedrag van 
€a1.920 (€ 12 x 160 uur). Overuren 
worden niet aangevuld met de in-
komenstoeslag. De werknemer die 
aanspraak wil maken op de inko-
menstoeslag moet bewijzen dat het 
gewerkt heeft. In 2011 worden de 
regels wat strenger. De werknemer 
moet van openbaar vervoer gebruik 
maken en hij mag niet vaker dan 3 
keer per maand te laat op zijn werk 

komen. De inkomenstoeslagen wor-
den met 1 maand vertraging betaald 
om controles mogelijk te maken. 
Gelukkig is de crisis voorbij en is 
het wereldloon naar € 4 gestegen.
In 2012 worden de regels nog 
strenger. De werknemer moet be-
wijzen dat hij zijn huisafval geschei-
den afvoert. Ook het gebruik van 
zonnepanelen is vereist om de in-
komenstoeslag te krijgen. De extra 
eisen vergen meer controletijd, de 
toeslagen worden nog een maand 
later uitbetaald. Daarbij is de vol-
gende crisis uitgebroken en is het 
wereldloon gedaald naar € 2/uur.
In 2013 wordt besloten, omdat 
het budget helemaal uit de hand 
loopt, 5% te korten op alle toesla-
gen boven de € 15.000/jaar. De 
be sparingen worden gedeeltelijk 
gebruikt om voedseluitdelingen 
te betalen. Ook worden alle inko-
menstoeslagen gepubliceerd op in-
ternet. De toeslagen kennen geen 
infl atiecorrectie en blijven geba-
seerd op het referentiejaar 2009.
Gelukkig is dit fi ctief. Geen arbei-
dersvakbond zal een dergelijk be-
leid accepteren. Alhoewel …
Het gemeenschappelijk landbouw-
beleid is op de bovenbeschreven 
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Verburg faalt op voedselbeleid
Consument wordt blootgesteld aan inferieur en duur voedselpakket

Minister Verburg faalt in haar taak als minister van landbouw. Bij 
herhaling heeft onze minister van landbouw aangegeven dat zij 
volhardt in haar beleid. Als de plannen van minister Verburg door-
gaan worden de Europese grenzen voor voedingsmiddelen die niet 
aan de Nederlandse hoge maatstaven voldoen open gezet.

In Nederland wordt door melkvee-
houders op zeer hoog niveau melk 
geproduceerd. Deze melk is van uit-
muntende kwaliteit en met zorg ge-
produceerd op het gebied van die-
renwelzijn en milieu. Melk uit niet-
EU-landen is volgens heel andere 
kwaliteitsnormen geproduceerd en 
is hiermee niet alleen een gevaar 
voor de boterham van de melkvee-
houders. Overigens is de confron-
tatie tussen minister Verburg en 
de melkveehouders niet het enige 
voorval dat aangeeft dat onze minis-
ter weinig oor heeft voor hetgeen in 
de praktijk speelt. De discussie rond 
het uitdiepen van de Westerschelde 
en Verburgs weigering om in Brussel 
draagvlak te creëren voor het voor-
stel van de Nederlandse palingvis-
sers, zijn slechts twee andere voor-
beelden. Het is dan ook niet verras-
send dat tweederde van de lezers 
van het Agrarisch Dagblad vindt dat 
Verburg er na deze ambtstermijn 
mee moet stoppen. “Verburg doet 
te weinig om de melkveehouderij 
te ondersteunen nu de prijzen laag 
zijn en dient meer prioriteit te ge-
ven aan de productie van voedsel, in 
plaats van onderwerpen als dieren-
welzijn en klimaat”, aldus een com-
mentaar in het Agrarisch Dagblad. 

Marge op melk komt op de ver-
keerde plaats terecht
Melk is een product dat vrijwel op 
ieder boodschappenlijstje voor-

komt. Nauwelijks let de consument 
op de prijs die hij betaalt voor een 
liter pak halfvolle melk. Dat heeft 
ook weinig zin want de prijsverschil-
len zijn niet schokkend.
Schokkend is wel dat het prijsni-
veau voor een liter halfvolle melk op 
dit moment meer dan 20% hoger is 
dan in 2006, terwijl de melkprijs die 
de melkveehouder voor zijn hoog-
waardige zuivel krijgt uitbetaald 
meer dan 25% lager is, vergeleken 
met datzelfde jaar.
De Nederlandse melkveehouderij-
sector is maatschappelijk van groot 
belang in onze samenleving. 
Het is pijnlijk hoe politieke onzui-
verheden op dit moment een eer-

lijke prijsvorming bij zowel boer als 
consument verstoren. 

Boeren in opstand 
Omdat de Europese Commissie niet 
bereid is om het aanbod van de melk 
af te stemmen op de vraag, hebben 
Franse melkveehouders besloten 
de melk op hun bedrijf te houden. 
Met deze melkleverstop willen zij de 
Europese Commissie aanzetten tot 
het flexibel reguleren van de melk-
markt. Een maatregel die zowel voor 
consument als melkveehouder posi-
tief uitpakt. Het zorgt immers voor 
een kostendekkende melkprijs voor 
de melkveehouder, zonder dat het 
prijsniveau in de supermarkt stijgt. 
Hiernaast zorgt dit systeem er voor 
dat er een eind komt aan het ka-
pitaal verslindende landbouwbeleid. 
Geld dat in deze economisch zware 
tijden hard nodig is om de economie 
te stimuleren.

Verbroedering Duitse en Nederlandse 
melkveehouders

Een colonne van Nederlandse melk-
veehouders trok bij de DDB-actie 
‘De Grens is bereikt’ op 16 sep-
tember jl. via de A12 naar Duits-
land. Deze stoet veroorzaakte een 
kilometers lange file. Mensen die 
in de file aanschoven reageerden 
opvallend positief op de stoet. De 
melkveehouders hadden net over 
de grens bij Zevenaar met Duitse 
collega-melkveehouders in Kalkar 
afgesproken om elkaar in deze tijd 
van Europese melkacties een hart 
onder de riem te steken. Het is im-
mers voor een melkveehouder niet 

eenvoudig om met zorg geprodu-
ceerde hoogwaardige melk in de 
put te laten lopen. “Gezien de lage 
melkprijs, die het gevolg is van het 
liberale landbouwbeleid, hebben we 
helaas geen andere keus”, aldus 
Geert Kroes, vice-voorzitter van de 
DDB. Na gezamenlijk een broodje 
en soep gegeten te hebben, reden 
7 giertanks melk uit over het gras-
landperceel waar men was samen-
gekomen.
Het is de bedoeling dat onze Duit-
se collega’s binnenkort een tegen-
bezoek aan Nederland brengen.

KB144CS3.indd   4 28-9-2009   9:09:12



De NMV heeft zich tot het ministe-
rie gewend inzake het scheurver-
bod. Dit verbod staat het vernieu-
wen van grasland in de nazomer in 
de weg. 
En het vernieuwen van grasland is 
deze herfst meer dan noodzakelijk. 
Deze zomer zijn honderden hecta-
res grasland vernietigd door vraat-
zuchtige engerlingen. Alleen daar-
om al is het van belang dat er een 
regeling komt die het vernieuwen 
van grasland in de nazomer moge-

lijk maakt. Voor de meest zwaar 
getroffen gebieden zal er per direct 
een maatregel getroffen moeten 
worden die het vernieuwen van het 
grasland mogelijk maakt. Hiernaast 
heeft de NMV verzocht om een be-
taalbaar bestrijdingsmiddel om het 
vraatzuchtige insect te verdelgen. 
De engerlingenschade neemt de 
laatste jaren enorm toe omdat de 
praktijk het probleem insect niet 
meer kan bestrijden met een toege-
laten bestrijdingsmiddel.

5

Uitslag enquête door 
Prosu steun voor EMB
Een onafhankelijk onderzoek dat Prosu Databased Marketing in 
opdracht van de NMV uitvoerde, leert dat bijna 70% van de melk-
veehouders in Nederland bereid is minder te produceren, om de 
prijs op kostendekkend niveau te houden. Hiernaast is iets meer 
dan de helft (53%) van de Nederlandse melkveehouders voor een 
gereguleerde melkmarkt. Slechts 37% vindt een liberaal beleid het 
meest passen. 

Dit geeft aan dat de Nederlandse 
melkveehouder zich niet kan vinden 
in het steeds liberalere zuivelbeleid 
dat vanuit Brussel wordt gevoerd. 
Gelet op het feit dat 60% van de 
geïnterviewde melkveehouders lid 
is van LTO, kunnen we ons afvragen 
of de grootste belangenorganisatie 
zijn koers moet bijstellen, wil zij de 
belangen van haar achterban blij-
ven vertegenwoordigen.
De NMV gaf Prosu, voordat in Frank-
rijk de melkstaking begon, opdracht 
een onderzoek te doen naar de me-
ning van de Nederlandse melkvee-
houders over de melkmarkt. De 
NMV wil bij haar acties immers re-
kening houden met de mening van 
de Nederlandse melkveehouder.
Bijna 20% van de melkveehouders 
geeft aan deel te nemen aan een 
melkstaking. ‘Dit is momenteel nog 
een minderheid, echter uit het on-

derzoek blijkt dat er een veel groter 
potentieel aanwezig is’, merkte Pe-
ter ten Hoeve op. Terecht gaf hij aan 
dat de actiebereidheid afhanke-
lijk van de ontwikkelingen wel kan 
groeien tot een meerderheid. Een 
grote groep melkveehouders geeft 
immers aan dat men niet deelneemt 
aan een melkstaking, omdat de so-
lidariteit onder melkveehouders te 
klein is. Dergelijke mensen kun-
nen op basis van de ontwikkelingen 
in hun omgeving zo maar besluiten 
de levering van hun melk te staken. 
Alleen de groep melkveehouders 
die om principiële redenen aangeeft 
niet deel te nemen aan een melk-
staking zal haar mening hierover 
niet veranderen. Dit aantal is maar 
zo’n 16%.
Kijk op de site www.nmv.nu – 
dossier zuivelbeleid - voor het 
volledige rapport.
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Minderwaardige reactie LTO 

De LTO had de behoefte om in 
de Nieuwe Oogst de enquête af te 
doen als suggestief. Met een ver-
draaiing van de vraagstelling kwam 
LTO tot de volgende opmerking op 
de uitslag dat 70% van de melk-
veehouders bereid is minder te 
melken voor een betere melkprijs. 
“De vraag: Bent u bereidt uw trac-
tor rood te spuiten als dat leidt tot 
een kostendekkende melkprijs, had 
waarschijnlijk een zelfde percenta-
ge opgeleverd.”
Een dergelijk commentaar valt niet 
anders te betitelen dan minder-
waardig en denigrerend naar de 
eigen leden toe. Omdat het onder-
zoeksresultaat niet in de kraam van 
LTO te pas komt, trekt men het ge-
hele onderzoek vervolgens maar in 
twijfel. 
Het lijkt wel op de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen waarbij men 
continu probeert de andere kandi-
daat in diskrediet te brengen als 
men het op argumenten niet kan 
winnen. 
Daarnaast stelt LTO zich erg deni-
grerend op tegenover de eigen le-
den/melkveehouders, die volgens 
de NMV heel goed in staat zijn om 
een mening te vormen naar aanlei-
ding van de huidige problematiek in 
de melkveehouderij.

De NMV schakelde bewust een on-
afhankelijk onderzoeksbureau in 
om aan de hand van een represen-
tatieve enquête te komen tot een 
betrouwbare zienswijze van de Ne-
derlandse melkveehouder.
In overleg met Prosu is juist alle 
mogelijke suggestiviteit uit de 
vraagstelling onderzocht om de be-
trouwbaarheid te garanderen. Deze 
enquête is dan ook degelijk, be-
trouwbaar en representatief.

Noodkreet NMV richting LNV 
inzake graslandvernieuwing

Schade aan grasland door 
engerlingen.
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Vrijdag 23 oktober a.s. organiseert 
de NMV haar jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering. Graag ont-
vangen wij u om 10:15 uur in de 
Schakel in Nijkerk. Voor de middag 
kijken we terug op het afgelopen 
jaar en vraagt het bestuur de le-
den om goedkeuring met betrek-
king tot een aantal mutaties in het 
dagelijks bestuur.
Na zes jaar voorzitter van de NMV 
te zijn geweest, stopt Peter ten 
Hoeve als voorzitter van de NMV. 
Het bestuur draagt vice-voorzitter 
Hans Geurts voor als voorzitter 
van de NMV. Ook secretaris Johan-
nes Grimmius gaat het bestuur 
verlaten. Matthijs van der Steege 
is zijn beoogde opvolger. Naast bo-
venstaande wijzigingen draagt het 
bestuur Irene van der Sar en Dirk-
Jan Schoonman voor om de vrij-
gekomen plaatsen in het bestuur, 
na het vertrek van Sieta van Keim-
pema en Herman Zonderland, in te 
vullen.

Na het algemene gedeelte staat 
de melkprijs centraal. Tijdens het 
themadeel: “Prijst de Melk”
informeert Anna Gerbrandy van 
de Universiteit Utrecht u over de 
ruimte voor zelfregulering van de 
melksector binnen het wettelijk 
kader. Guus Hendrickx en Rik Zee-
gers (HAS Kennistransfer) presen-
teren de resultaten van het onder-
zoek naar de bewustwording ten 
aanzien van de zorgplicht binnen 
de zuivelcoöperaties. 

Graag verwelkomen wij u op 23 
oktober a.s. in De Schakel te Nij-
kerk voor de jaarlijkse ledenverga-
dering.

“Prijst de melk” 

centrale thema 

tijdens de algemene 

jaarvergadering
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Paratbc, stand van zaken

De NMV onderschrijft de preventieve aanpak van de paratuber-
culose bij runderen.
Immers, zowel het dierenwelzijn als het bedrijfseconomische 
 resultaat van het melkveebedrijf is hierbij gebaat. Wel zijn er een 
aantal praktische punten die onze aandacht vragen. 

Met ingang van 2010 stelt de zuivel-
industrie het hebben van een para-
tbc-status verplicht. Deze regel zal 
vervolgens een jaar later (1 januari 
2011) in de leveringsvoorwaarden 
opgenomen worden. 
Ten aanzien van status paratbc ken-
nen we drie mogelijkheden: status 
A: geen paratbc aangetoond, status 
B: besmet, met afvoer van zieke 
dieren en status C: besmet zonder 
afvoer van zieke dieren.
De zuivelindustrie vraagt voor le-
vering van de melk een status A of 
B. Wanneer uit onderzoek blijkt dat 
er besmette dieren aanwezig zijn, 
dienen deze binnen zes weken af-
gevoerd te worden voor de slacht 
en krijgt het bedrijf status B. Wan-
neer de koeien niet worden geruimd 
krijgt het bedrijf status C en is leve-
ring van melk niet meer mogelijk.
Middels een melk- of bloedonderzoek 
kan de aanwezigheid van antistof-
fen aangetoond worden. De aanwe-
zigheid van antistoffen kan duiden 
op de aanwezigheid van paratbc en 
vormt de basis voor de status pa-
ratbc. Bij een voor uw bedrijf ne-
gatieve analyse is het mogelijk om 
via een mestmonster (ca. 35 euro 
per stuk) te achterhalen of de koe in 
kwestie inderdaad ziek is. Wanneer 
dit onderzoek aangeeft dat dit niet 
het geval is hoeft er niet geruimd te 
worden en behoudt u status A.
Bedrijven met status B dienen jaar-
lijks al hun koeien op para te onder-
zoeken. In geval van status A dient 
dit om de twee jaar te gebeuren. De 
kosten voor het onderzoeken van 
de melk bedragen ongeveer € 2,30 
en voor een bloedonderzoek vraagt 
de GD ongeveer € 6,80.

Kanttekeningen NMV
De periode van 6 weken waarin een 
koe geruimd moet worden is in de 

ogen van de NMV veel te kort.
Immers, wanneer een hoogproduc-
tieve melkkoe midden in de lactatie-
periode binnen zes weken geruimd 
dient te worden, zijn de bedrijfseco-
nomische gevolgen te groot.
De NMV stelt voor deze periode te 
verlengen tot aan het eind van de 
lactatieperiode. In geval van een 
lage productie zal de melkveehou-
der in de praktijk de koe zeker eer-
der ruimen. 

Ten aanzien van hoogdrachtige 
koeien is in de regeling paratbc 
geen voorziening getroffen. In ge-
val van hoogdrachtige koeien dient 
het melkveebedrijf, in onze ogen, 
de status B te behouden tot enkele 
weken na het afkalven. 
Hiernaast stelt de wet dat een hoog-
drachtige koe (vanaf 90% van de 
draagtijd) niet afgevoerd mág wor-
den. Dit geldt ook voor de eerste 
zeven dagen na het afkalven. Het 
is belangrijk dat wetgeving hier-
omtrent ook in de regeling paratbc 
meegenomen wordt. Op deze ma-
nier lopen de leveringsvoorwaarden 
parallel aan de wetgeving en voor-
komen we in de praktijk vervelende 
situaties. 
Er is zeker meer duidelijkheid nodig 
op dit terrein.

Ten aanzien van de analyses is het 
belangrijk dat er naast de Gezond-
heidsdienst voor Dieren meerdere 
gecertificeerde laboratoria komen, 
die het onderzoek rond paratbc kun-
nen en mogen uitvoeren. Dit zorgt 
voor enige concurrentie.

Door middel van een brief heeft de 
NMV de Nederlandse Zuivelorgani-
satie, het Productschap Zuivel en de 
Gezondheidsdienst voor Dieren ge-
vraagd om meer duidelijkheid. 
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Natura 2000-beleid suddert voort 

Bijgaand een piramide van Abraham 
H. Maslow (Amerikaanse psycholoog 
die in 1970 overleed). Hij stelde dat 
een aantal fundamentele behoeften 
minimaal bevredigd moeten zijn, 
om een gezonde persoonlijkheid te 
kunnen ontwikkelen. 
Maslow stelde dat elk levend wezen 
dezelfde behoeftes nastreeft. 
Wanneer aan een behoefte voldaan 
is, schuift het individu op naar een 
volgend niveau. Wanneer een trap 
ontbreekt of wegvalt, zal het individu 
opnieuw aan deze behoefte moeten 
voldoen alvorens terug te kunnen 
keren op het hogere niveau. Het is 
niet mogelijk om bepaalde niveaus 

over te slaan.
Voorbeeld: Iemand die door een 
museum loopt (zoeken naar 
schoonheid) en honger krijgt 
(fysiologische behoefte), zal 
proberen iets te eten alvorens hij 
meer schoonheid zoekt. Na het 
eten schuift de persoon terug naar 
het zesde niveau omdat aan alle 
tussenliggende niveaus nog steeds 
voldaan is. Krijgt hij echter intussen 
bericht dat zijn huis afgebrand is, zal 
hij eerst naar die behoefte teruggaan 
om deze te bevredigen. Hij doorloopt 
dus alle tussenliggende niveaus en 
slaat ze niet over.
Eerste levensbehoeften als voedsel 

dienen dus als een vliegwiel voor het 
functioneren van de maatschappij. 
Daarom is een melkleverstop ook 
voor de media zo’n sterk item. Bij 
een leverstop komt de basis in gevaar 
waarop de gehele maatschappij 
rust. Melkveehouders kunnen deze 
positie gebruiken. Niet om macht 
uit te oefenen, maar om tot een 
kostendekkende melkprijs te komen. 
Dit is ook iets wat de NMV nastreeft: 
dat melkveehouders bewust zijn van 
hun bekwaamheid en belang.
Waar LTO de boeren de grond 
in duwt, door er slaven van 
te maken die altijd te hoge 
kosten hebben, vindt de NMV 
melkveehouders fi ere mensen 
die recht hebben op een faire 
prijs.
Nu en in de toekomst!

Voorzitter
Peter ten Hoeve

‘Fiere mensen 
 hebben recht op 
een faire prijs’
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melkveehouders fi ere mensen 
die recht hebben op een faire 

VAN DE VOORZITTER

Eind augustus informeerde minister Verburg dat de provincies de 
beheerplannen niet op tijd af krijgen. Afspraak was dat de pro-
vincies op 1 september de beheerplannen zouden inleveren, maar 
door de onduidelijkheid over de omgang met stikstofdepositie heb-
ben veel provincies geen compleet dossier ingeleverd. Zo zijn er 
veel beheerplannen ingeleverd zonder de doelen met betrekking 
tot stikstof. Duidelijk is dat er eerst een landelijke oplossing moet 
komen voor de stikstofproblematiek.

De NMV heeft de minister er herhaal-
delijk op gewezen dat de stikstof-
problematiek in Europees verband 
opgelost moet worden. Een Natura 
2000-gebied is immers geen afgeslo-
ten eenheid ten aanzien van stikstof-
depositie. Slechts 20% van de vrijko-
mende ammoniak komt neer binnen 
een afstand van één kilometer tot de 
bron (Alterra-rapport 1698). Het is 
een generiek probleem dat generiek 
aangepakt moet worden. Dit gebeurt 
inmiddels middels de NEC-richtlijnen 
en hoort niet thuis in de Natuurbe-
schermingswet. Helaas is met de 
opmerkingen van de NMV niets ge-
daan, waardoor nu via de provincies 
dezelfde vraagtekens bij het Natura 
2000-beleid gezet worden. Ook de fi -
nanciële middelen om de plannen te 
realiseren is voor veel provincies een 
probleem. Terwijl steeds heel duide-

lijk is aangegeven dat de plannen 
haalbaar en betaalbaar moeten zijn.
Op het moment dat bij belangheb-
benden zoveel nog onduidelijk is 
over zulke essentiële zaken (zie ka-
der), is helderheid op deze gebie-
den hoofdprio riteit. Immers zonder 
duidelijkheid op deze punten is een 
democratische besluitvorming en is 
implementatie niet aan de orde. 
Aan projecten en activiteiten met 
een nationaal belang, alsmede re-
gelmatig terugkerende handelingen 
(bijv. zandsuppleties en groot on-
derhoud aan rijkswegen), dienen 
ook beperkingen gesteld te worden. 
De NMV betreurt dat deze activitei-
ten zo maar worden vrijgesteld. Per 
saldo zorgt dit er namelijk voor dat 
de negatieve invloed van genoemde 
activiteiten de agrarische sector be-
perkt in haar mogelijkheden.
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zelf-
ontplooiing

Behoefte aan
waardering en erkenning

Behoefte aan
sociaal contact

Behoefte aan
veiligheid en zekerheid

Lichamelijke behoeften

Naast de discussie rond de ammo-niakdepositie, heeft de NMV bij minis-ter Verburg de volgende zaken onder de aandacht gebracht:
- Bij het vaststellen van de uitgangsitu-atie op bedrijfsniveau dient uitgegaan te worden van vergund gebruik. De melkveehouder heeft immers hierop zijn investeringsplan gebaseerd.- Aangezien de Europese Commissie niet heeft aangegeven wanneer in de aangewezen gebieden een gunstige staat van instandhouding moet zijn bereikt, dienen we op te passen dat de Nederlandse melkveehouder niet te zwaar wordt belast.- Verleende vergunningen dienen niet plots aangepast te kunnen worden.- Op het moment dat gemaakte toe-zeggingen onverwacht kunnen wijzi-gen op basis van zaken waarop een melkveehouder geen invloed kan uitoefenen, is ondernemen in Natura 2000-gebieden een hachelijke zaak. - De wijze waarop het Natura 2000-be-leid zal worden gewaarborgd moet helder en duidelijk gedefi nieerd wor-den.

- Bij de ontwikkeling van het beleid rondom de Natura 2000-gebieden dienen ook de ministeries van Ver-keer en Waterstaat en VROM betrok-ken te zijn. Immers het verkeer en de industrie oefenen ook hun invloed uit op de soortenrijkdom in de Natura 2000-gebieden.
- Hoe om te gaan met de situatie waar-in een bedrijf met twee verschillende beschermingswetten te maken heeft (Natura 2000 en natuurmonument bijvoorbeeld)?
- Er dient meer duidelijkheid te komen ten aanzien van de beroepsmogelijk-heden tegen een beheerplan.
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NMV T-shirt
Wilt u ook aan iedereen laten zien, 
dat u lid bent van een melkveehou-
dersorganisatie die uw inkomen cen-
traal stelt? De NMV heeft T-shirts la-
ten drukken met op de voorkant een 
mooie koeienkop en het NMV-motto: 
Inkomen, daar draait ’t om!
In diverse kleuren en maten.
Voor het bedrag van € 7,50, excl. de 
verzendkosten ad € 2,45 per stuk 
(boven de drie stuks bedraagt de 
porto € 7,50) kunt u de trotse bezit-
ter worden van
dit exclusieve 
NMV-shirt.
U kunt het
T-shirt bestellen 
door te bellen 
met het NMV-
secretariaat tel. 
0344 655336.

Vele NMV-ers hebben al via MAIN 
Energie geprofi teerd van de gun-
stige tarieven en besparen nu zo’n 
10 tot 20% per jaar op hun ener-
gienota. Naast de fi nanciële voor-
delen, bieden wij u ook persoonlijk 
contact. Bij MAIN Energie krijgt u 
direct een medewerker aan de lijn, 
die uw vragen kan beantwoor-
den. U heeft geen administratie-
ve rompslomp en MAIN Energie 
zegt voor u uw huidige contract 
op. Voor meer informatie bel naar 
MAIN Energie, tel. 020-6653267, 
en vermeld duidelijk dat u lid bent 
van de NMV en van het NMV-tarief 
gebruik wilt maken. Zijn er daarna 
nog vragen over het tarief of an-
derszins, bel dan met het NMV-
secretariaat, dan zullen wij samen 
met u en MAIN Energie de ondui-
delijkheden wegnemen.

Agenda

19 oktober
Nijkerk, De Schakel, 20.00 uur, 
NMV-bestuursvergadering.
23 oktober
Nijkerk, De Schakel, 10.15 uur, 
Algemene Leden Vergadering NMV.
3, 4 en 5 november
De Rundvee Relatiedagen in Har-
denberg, waar de NMV ook een 
stand heeft.
10 november
Ledenavond NMV-regio Noord-
Overijssel.

Op de NMV-site www.nmv.nu vindt 
u actuele nieuwtjes uit de melk-
veehouderij en van de NMV.

Adressen NMV

Secretariaat NMV
Tabaksland 73, 4031 MH Ingen
tel. 0344-655336
fax 0344-655221
email info@nmv.nu
www.nmv.nu

Contactpersonen NMV
Groningen en Drenthe: 
Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922
Friesland: 
Harm Wiegersma, Rinsumageest, 0511-421083
Flevoland: 
Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630
Noord-Overijssel: 
Erik Klunder, Balkbrug, 06-21853588
Oost-Nederland: 
Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504
Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden, 0344-662334
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: 
Kees Groenestein, Eemnes, 035-5313970
Noord-Holland Noord: 
Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156
Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447
De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997
Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Marja Dijkshoorn, Nieuwerbrug, 06-51400596
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden:
Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, 0347-342132
Holland-West:
Ard van der Harg, Pijnacker, 06-13433540
West-Brabant, Zeeland en Zuidhollandse 
Eilanden: 
M. Bouwmeester, Oudenbosch, 0165-313503
Langstraat e.o.:
Frank van Pelt, Oosteind, 0162-437955
Midden-Brabant:
Jos Klijs, Tilburg, 0161-451717
De Kempen:
Peter Vingerhoets, Diessen, 013-5041373
Maaskant:
Pieter Sommers, Elsendorp, 0492-359008
Limburg en Zuidoost-Brabant:
Gerda Huzen, Nederweert, 0495-631100

U kunt zich aanmelden als lid of informatie 
aanvragen via de contact personen of bij het 
NMV-secretariaat.

NMV-meldpunt I&R: tel. 06 - 2732 8094

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning

Ledenactie
Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie 
waarin u mee kan denken, praten en beslissen? Word dan nu lid van de 
NMV: de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar 
uw inkomen en belang centraal staan, en betaal pas vanaf 1 januari 
2010 contributie! 
Wie nu lid wordt, kan kiezen uit een welkomstgeschenk: ontvang één van 
de prachtige “De faire melk”- doeken-gratis of kies voor een blauwe 
overall met op het voorzakje het logo van de NMV en op het achterpand 
de kreet “Inkomen, daar draait ’t om”. 
Ook wanneer u uw collega lid maakt, kunt u kiezen uit de welkomstge-

schenken.
Meer informatie over de faire melk 
vindt u op: www.defairemelk.nl.
Geef u op bij het NMV-secretariaat, 
tel. 0344-655336 of via onze site 
www.nmv.nu.
Deze nieuwe NMV-overalls zijn ook 
te bestellen.
Ze kosten € 29,- per stuk, de ver-
zendkosten bedragen € 7,50.
Verkrijgbaar in de maten 50, 52, 
54, 56, 58, 60 en 62.

NMV op beurzen
Ieder jaar staat de NMV op diverse landbouwbeurzen. In september jl. 
stond NMV-regio Friesland op de Agrarische Schouw in Joure, waar weer 
goede gesprekken werden gevoerd met de bezoekende melkveehouders. 
De landbouwbeurs in Hardenberg vindt dit jaar plaats op 3, 4 en 5 no-
vember a.s. plaats en de beurs in Gorinchem op 24, 25 en 26 november 
a.s. Op deze altijd weer gezellige beurzen heeft de NMV natuurlijk ook 
weer een stand. Wilt u meer informatie over de NMV of gewoon eens 
even in gesprek met bestuursleden? Kom dan langs in Hardenberg en/of 
Gorinchem.
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