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Geachte heer Vink,
Met verbazing heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) kennis genomen van de
voorstellen van het Ministerie van Economische Zaken voor de besteding van het steunpakket van 30
miljoen euro dat de Europese Commissie ter beschikking heeft gesteld. De Europese Commissie
geeft de lidstaten weliswaar grote flexibiliteit bij de toekenning van de nationale enveloppe.
Uitdrukkelijk wordt ook geformuleerd dat het geld moet worden gebruikt voor: (1) het aanpakken van
de cashflow problemen waar boeren mee worden geconfronteerd, (2) het stabiliseren van de markten
en (3) het aanpakken van de werking van de voedingsketen.
Onderdeel melkveehouderij
De NMV kan zich niet vinden in de verplichte invoering van de Kringloopwijzer. De leden van de NMV
hebben dit op 17 september met grote meerderheid gesteld. De Kringloopwijzer is een
rekensystematiek waarmee boeren inzicht krijgen in hun mineralenstromen, maar geen
managementinstrument.
Bovendien zal de verplichte invoering van de Kringloopwijzer als gevolg hebben dat melkveehouders
meer mais gaan telen en de koeien meer op stal gaan houden. Dit levert immers in de Kringloopwijzer
voordeel op ten opzichte van beweiding. Het tegelijkertijd geld besteden aan ondersteunen van
verplichte invoering van de kringloopwijzer en wegnemen van knelpunten voor weidegang is
tegenstrijdig. Dit is geld weggooien en komt de Nederlandse melkveehouder niet ten goede.
Weidevogelbeheer en het stimuleren van biodiversiteit draagt op geen enkele manier bij aan het
versterken van de marktpositie van individuele boeren. Bovendien zal uitbreiding van het
weidevogelbeheer niet erg effectief zijn als niet tegelijkertijd de predatie (roofvogels, vossen) wordt
aangepakt. De bedrijfsvoering richten op vergroting van de biodiversiteit en/of versterking van het
weidevogelbeheer zal melkveehouders niet helpen bij het omgaan met prijsvolatiliteit en al helemaal
niet hun marktpositie versterken. Melkveehouders zijn juist gebaat bij een stabiele markt.
Onderdeel mestverwerking
De NMV is van mening dat het verlagen van de kosten van mestverwerking en –afzet zal leiden tot
een verdere groei van de melkveehouderij en de bijbehorende mestproductie. De ons omringende
landen kampen zelf met een mestprobleem. Afzet van mest zal dus steeds moeilijker worden en de
marktsituatie voor veehouders slechter. In de toekomst zal ook derogatie voor Nederland minder
bereikbaar worden.
Het organiseren en stimuleren van (grootschalige) collectieven van veehouders zal alleen ten goede
komen aan grote, intensieve melkveehouderijbedrijven. Voor gezinsbedrijven zal het moeilijker, zo niet
onmogelijk zijn hiervan gebruik te maken. Dit zal leiden tot verdere schaalvergroting en intensivering
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van de Nederlandse melkveehouderij. Een ontwikkeling die ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de
Nederlandse samenleving.
Het opzetten van een Coördinatiecentrum Mestverwerking creëert uitsluitend banen voor adviseurs en
project- en beleidsmedewerkers. Het is goed om werkgelegenheid in Nederland te stimuleren, maar
niet met geld dat bedoeld is voor het versterken van de marktpositie van melkveehouders en het
oplossen van hun cash-flow problemen.
Terecht maakt u zelf al de opmerking dat het niet duidelijk is of betalingen aan collectieve
maatregelen, waarbij de steun niet bij de veehouders komt, zoals aan het Coördinatiecentrum en
mogelijk de collectieven, wel binnen het kader van de Europese Commissie vallen en dat het risico
bestaat dat deze niet door de Europese Commissie worden geaccepteerd. De NMV is verbaasd dat u
hier dan toch op inzet nu immers duidelijk is dat deze gelden terecht gaan komen bij particuliere
initiatieven en projecten en niet bij individuele melkveebedrijven, zoals is bedoeld met de steungelden.
Werkelijke oplossing
De NMV kan zich niet vinden in de voorstellen die nu worden gedaan door het Ministerie van
Economische Zaken. Deze voorstellen zullen niet bijdragen aan het versterken van de marktpositie of
de cashflow problemen van melkveehouders in crisis. En zijn geen oplossing voor de steeds verder
dalende melkprijs. De NMV is van mening dat de echte oplossing voor deze crisis moet worden
gezocht in het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP), het crisisinstrument van de European
Milk Board (EMB). Dat juist uitgaat van een beloning voor degenen die minder leveren, zodat de
voorraden slinken, om op deze manier tot prijsherstel te komen. Voorop moet staan dat het
steunpakket van 30 miljoen euro rechtstreeks ten goede komt aan de getroffen melkveehouders,
Eventueel in de vorm van een directe betaling zoals de steunhulp in 2009 ook is verdeeld.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Harm Wiegersma, voorzitter
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