
“ HET FEIT DAT WIJ BOEREN ZO MASSAAL EN  
EENSGEZIND DE WEG OP GAAN, KOMT VOORT  
UIT ONS ‘NIET PLUIS GEVOEL’. DIT KUNNEN WIJ  
NIET NEGEREN. HET IS VAN LEVENSBELANG!” 

Vaak is de aanloop naar december er een van het afronden van de 
seizoenwerkzaamheden. Het laatste gras wordt ingekuild, de mais 
wordt geoogst, herinzaai of doorzaai van grasland en bouwland vindt 
plaats, de sloten worden schoongemaakt en de koeien gaan weer naar 
binnen en gaan over op een ander rantsoen. Het wordt weer eerder 
donker en er is tijd voor een terug en vooruitblik. 

Echter, deze herfst is een andere dan alle anderen. Zeer ongewoon, 
maar de gehele agrarische sector is in rep en roer. Het stormt in 
het hoofd van de boer, er worden heftige discussies gevoerd in 
belangenorganisaties. Overheidsorganisaties worden gewantrouwd.  
Er is commotie over een deur en het malieveld in Den Haag staat  
vol met trekkers. Er zijn zowel kippenvelmomenten als gevoelens  
van diepe onrust en een niet pluis gevoel. Regelingen worden  
over ons uitgestort in een periode van juridische kramp, paniek  
en verschillende belangen. 

Op dit moment wordt de gehele agrarische sector in een stand  
van slot en krimp gezet. Het hoofd is vol en er is niks meer zeker. 
In die context en dagelijkse realiteit is het tegelijkertijd de uitdaging 
om de kop erbij te houden. Om te zorgen dat de coöperatie u als  

lid zekerheden biedt door inzet van een gezamenlijke lijn en een  
vaste koers van ons allemaal.  

Met elkaar hebben we de koers voor 2020 ingezet. Die koers is 
duidelijk en dat geeft op dat vlak rust in een zeer woelige periode. 
Dat is wat we als coöperatie elkaar moeten en kunnen bieden in  
deze roerige tijden.

Vriendelijke groet,
Alma den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk
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In de medische wereld wordt het ‘niet pluis’ 
gevoel uiterst serieus genomen. Gevoel en 
intuïtie van ervaren professionals zijn waardevol 
en bruikbaar. Het ‘niet pluis’ gevoel kan  
levens redden. 

Boeren voelen nu haarfijn aan: het kan niet waar 
zijn dat het stikstofprobleem zo zwaar weegt 
voor de landbouw. Er is geen regie over zowel 
landbouw- als natuurbeleid. Keuzes die nu 
worden gemaakt zijn niet doordacht. Het is fataal 
voor ondernemers om de spelregels te wijzigen 
tijdens het spel. 
 
Het areaal boerenland ten opzichte van 
natuurgebieden is vele malen groter.  
De verhouding Natura 2000 en het belang van 
het boerenland wordt niet in de juiste proportie 
gezien. Op het boerenland is veel natuur en er 
zijn nog diverse mogelijkheden.  

Dit jaar hebben alle leden een keuze mogen 
maken voor een melkstroom.
In de melkstroomsystematiek komen de wensen 
van de NoorderlandMelk leden en de wensen 
van Royal A-ware goed samen. In onderstaand 
overzicht zie je de keuze van de leden.

VLOG+ met Weidegang  60%
Weidemelkstroom  13%
NoorderlandMelk Basis 13%
VLOG+     7%
PlanetProof    7%

NoorderlandMelk Melkstroom voor AH
Als je hebt aangegeven belangstelling te hebben 
voor de NoorderlandMelk Melkstroom voor AH 
zal er contact met je worden opgenomen zodra 
Royal A-ware heeft aangegeven dat instroom 
kan plaatsvinden. Op dit moment kunnen wij 
geen verwachting uitspreken op welke termijn 
instroom mogelijk is.

In de leveringsvoorwaarden van 2020 zal de 
nieuwe kwantumregelingen worden opgenomen.
De manier van uitbetaling zal ook wijzigen.
De kwantumtoeslag zal in de vorm van een 
voorschot worden uitgekeerd.  
 
Het voorschot is gebaseerd op de gemiddelde 
kwantumtoeslag behorende bij de leverantie van 
het voorgaande jaar. Met de melkgeldafrekening 
van december wordt het voorschot verrekend 
met de definitieve kwantumtoeslag.  
 

In ons duurzaamheidsplan maken we zichtbaar 
hoe we als coöperatie scoren op duurzaamheid. 
In het voorjaar van 2020 zal WMDM op Z-net 
weer opengesteld worden. 

Veel van de onderdelen in het plan worden 
automatisch ingevuld als u de machtigingen 
voor uitwisseling hebt aangezet. Heeft u al een 
machtiging afgegeven in 2019 dan hoeft u dit  
niet opnieuw te doen. 

De enige onderdelen die u zelf kunt invullen zijn:
•  Natuurinvulling: upload hier uw natuurplan 

Noorderlandschap
• Bedrijfsbezoek

De machtigingen voor de uitwisseling van 
gegevens m.b.t. de diverse onderdelen kunt u 
aanzetten in Mijn Z-net > Mijn machtigingen.

HET ‘NIET PLUIS’ GEVOEL WIJZIGING UITBETALING KWANTUMREGELING 

WIJ MAKEN DE MELK... 2020

Vanuit de agrarische sector is er de laatste jaren 
volop ingezet op natuur inclusieve landbouw.  
 
De laatste jaren heeft NoorderlandMelk ook 
deze weg ingeslagen. We hebben veel bereikt en 
kunnen nog veel meer bereiken in samenspraak 
en samenwerking. Door het huidige beleid, 
waarbij de verantwoordelijkheid van de 
stikstofdepositie wordt neergelegd bij de boer, 
wordt de motivatie om zeep geholpen.  
Er wordt een situatie gecreëerd van natuur 
versus boer.  

De arrogantie en het gemak waarmee dit beleid 
nu naar buiten is gebracht, zonder overleg met 
de boeren, is ongekend. Het feit dat wij boeren 
zo massaal en eensgezind de weg op gaan, komt 
voort uit ons ‘niet pluis gevoel’. Dit kunnen wij 
niet negeren. Het is van levensbelang!
 
Fedde  van  de r  Meer

PLANETPROOF
NoorderlandMelk is met ingang van 30 september PlanetProof gecertificeerd. 
Een groep leden mag met ingang van deze datum zich PlanetProof boer 
noemen. 

Er is een analyse gemaakt van leden die bijna aan de criteria van de 
PlanetProof melkstroom kunnen voldoen. Wij zullen deze leden in januari/
februari benaderen en uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst. 
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Kwantumtoeslag
kwantum staffel gemiddeld

van tot

lager 400.000 0,00 0,00

400.000 700.000 0,75 0,32

700.000 1.000.000 1,00 0,53

1.000.000 1.400.000 1,10 0,69

1.400.000 1.800.000 1,20 0,80

1.800.000 hoger 0,80 0,80

Er wordt een toeslag betaald volgens onderstaande tabel:

Premieopbouw:
•  De toeslag voor ‘Wij maken de melk’ 
   is maximaal € 0,50 per 100 kg melk. 

•  De toeslag van € 0,50 staat gelijk aan  
100 behaalde punten. De toeslag wordt 
verlaagd naar rato behaalde punten.

•  De tabel: het verdienmodel ‘Wij maken de 
Melk’ is opgedeeld in twee hoofdstukken 
(zie volgende pagina). 

•  Met hoofdstuk: ‘Met liefde voor ons vee’ zijn 
maximaal 45 punten te behalen. Er worden 
maximaal 35 punten meegenomen voor  
de toeslag. 

•  Met hoofdstuk: ‘Met oog voor onze  
omgeving’ zijn maximaal 85 punten te behalen. 
Er worden maximaal 65 punten meegenomen 
voor de toeslag.

Uitbetaling premie:
•  De toeslag wordt over een kalenderjaar 

berekend.
• De toeslag wordt achteraf uitbetaald.
• De hoogte van de toeslag is afhankelijk van: 
   > Het aantal behaalde punten per hoofdstuk.
   >  De geleverde kilogrammen melk in het 

betreffende kalenderjaar. 

De toegekende punten in 2020 worden gebruikt 
als basis voor de uitbetaling in 2021. Dit gebeurt 
op basis van een maandelijkse herverdeling 
melkgeld in 2021. U kunt bij het staken van uw 
lidmaatschap dan ook geen rechten ontlenen aan 
de toegekende punten in het voorgaande jaar. 
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WIJ  MAKEN DE MELK…
MET L IEFDE VOOR ONS VEE

Onderdeel Voorwaarde Punten te  
behalen

Dierziekte
inzicht

CDM score
Jaarscore ≥ 86 punten 5

Jaarscore ≥ 92 punten 15

Levensduur  
veestapel

Leeftijd bij afvoer
30 dagen groei  
t.o.v. 2018
Of
≥ 5jaar en 7 maanden

5

15

Kalf OK score
Jaarscore ≥ 70 punten 5

Jaarscore ≥ 80 punten 15

Maximaal aantal 
punten te behalen 
meegenomen voor  
de toeslag

35

WIJ  MAKEN DE MELK…
MET OOG VOOR ONZE OMGEVING

Onderdeel Voorwaarde Punten te  
behalen

Biodiversiteit en 
Bodemgezondheid

Natuurinvulling  
(% in opgesteld 
natuurplan)

5% grondareaal  
natuur 10

10% grondareaal 
natuur 20

Eiwit van eigen land

≥  50% eiwit van  
eigen land 5

≥  60% eiwit van  
eigen land 10

Ammoniakuitstoot 
per ha

≤ 80 kg NH3/per ha 5

≤ 75 kg NH3/per ha 10

Stikstofbodem 
overschot

≤ 150 kg N/per ha 5

≤ 140 kg N/per ha 10

Blijvend grasland

≥  40% blijvend 
grasland 5

≥  60% blijvend 
grasland 10

Klimaat

Broeigasuitstoot  
in kg CO2 equiva-
lent per kg melk

≤  1.400 gr CO2  
equivalent kg melk 5

Cijfer uit  
Klimaatmodule 
Kringloopwijzer

≤  1.200 gr CO2  
equivalent kg melk 10

Educatie

Deelname 2 work-
shops/studiegroepen 10

Bedrijfsbezoek Boerderijeducatie
excursies/open dagen 5

Maximaal aantal 
punten te behalen 
meegenomen voor  
de toeslag

65

P U N T E N TO E K E N N I N G KO E M O N I TO R
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KOEMONITOR IS  
DE NIEUWE  
OVERKOEPELENDE  
NAAM VOOR:

•  Koekompas
•  Koedata (oude naam CDM)
•  Koealert (Registratie attentiedieren)

Voor alle zuivelondernemingen in  
Nederland zijn de eisen die gesteld  
worden aan Koemonitor gelijk. 

Uitvoering 1x per jaar
• Vul veehouders gedeelte in op Zuivelplatform.nl (link aan te klikken in Z-net)
• Maak een afspraak met je dierenarts
• Dierenarts voert samen met je het Koekompas uit en geeft aanbevelingen

• Nieuwe naam voor CDM
• Data worden 4x per jaar verzameld
• Kengetallen per bedrijf vergeleken met landelijke gemiddelden
•  Elf kengetallen leiden tot een puntentotaal, de Koedata score  

en de diergezondheidsstatus A, B of C
• Maximaal haalbare score 100 punten
• De uitleg bij de CDM score staat in uw CDM rapport (zie Z-net)

De lappendeken van verschillende instrumenten 
die de Diergezondheid, Dierenwelzijn en de 
Voedselveiligheid borgen worden nu gebundeld 
in 1 systeem. Dat is wel zo overzichtelijk.

Zuivelondernemingen kunnen door de 
introductie van Koemonitor voldoen aan de 
wettelijke eisen van de EU-hygiëneverordening 
en nationale wetgeving.

WA N N E E R  M O E T  I K  
KO E M O N I TO R  U I T VO E R E N ?

Koedatascores
A =  70 punten of meer, gemiddeld tijdens  

de laatste 4 kwartalen
B =  60 t/m 69 punten, gemiddeld tijdens de 

laatste 4 kwartalen of minder dan 50 punten 
in een kwartaal                       

C =  minder dan 60 punten, gemiddeld tijdens  
de laatste 4 kwartalen

Consequenties
A = alles is OK
B =  zuivelonderneming adviseert veehouder 

dierenarts te raadplegen
C =   1) Extra Koealert 

2)  Signaal gestuurd bedrijfsbezoek,  
1 op 1 dierenarts inventariseert 
gesignaleerde problematiek, evalueert de 
laatst uitgevoerde Koekompas en vult die

 
    zonodig aan met aanbevelingen om  
    de diergezondheid te verbeteren.
3)  Bij 4x C; Aandachtsbedrijf, Plan van Aanpak 

samen de 1 op 1 dierenarts en  
de zuivelonderneming.
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Datum 
behandeling
of
Datum
vaststelling
aandoening

Diernummer
of naam

Naam\nummer
toegediend middel

Toegediende 
hoeveelheid

Aan te houden 
wachttermijn

Datum eerste 
levering in 
melkkoeltank

Opmerkingen
o.a. verlies of 
retour dierenartsAandoening

Eerste          Laatste Melk        Vlees

Administratie gebruik dierengeneesmiddelen en optreden dierziekten

KO E A L E RT

AGENDA 
21 november: Algemene Ledenvergadering, Kruisweg in Marum. 
Aanvang: 10.30 uur

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van NoorderlandMelk.

NoorderlandMelk
Leonard Springerlaan 7

9727 KB Groningen

T. (050) 82 00 295

info@noorderlandmelk.nl

 @Noorderlandmelk

Redactie
Erika Otten

Alma den Hertog

Fedde van der Meer

Fotografie
Camilla Groenhoff en Adrian Langereis

Waarom Koealert? 
De EU-controleverordening schrijft voor dat een 
erkende dierenarts dieren en melkveebedrijven 
één keer per jaar controleert op het voldoen  
aan de eisen van EU-hygiëneverordening 853.  
Het is de verantwoordelijkheid van de zuivel-
onderneming om melk van attentiekoeien niet 
te ontvangen en te verwerken. Tegelijkertijd is 
het de verantwoordelijkheid van een melkvee-
houder om alleen melk te leveren van 
gezonde koeien. 

Wat borgt Koealert?

EU Hygiëneverordening 853
•  Borgt dat melkveehouders alleen melk leveren 

van gezonde koeien.
•  Borgt dat zuivelondernemingen alleen melk 

ophalen van gezonde koeien.
•  Borgt dat een bevoegde autoriteit toeziet op 

opvolging als hygiëne op een melkveebedrijf  
te wensen overlaat.

EU-controleverordening 854/officiële 
controleverordening
•  Borgt dat een erkende dierenarts (die is 

aangewezen door een bevoegde autoriteit) 
dieren en melkveebedrijven controleert.

Wat wordt er van je verwacht?
•  Uitvoering 1x per jaar door de dierenarts
•  Kan in combinatie met Koekompas uitgevoerd 

worden mits dierenarts gecertificeerd is.  
Dit mag je eigen dierenarts zijn. Misschien 
maakt de dierenarts wel een andere keuze  
en laat hij Koealert uitvoeren door een  
andere dierenarts uit de praktijk

•  Attentiedieren moeten altijd bijgehouden 
worden in bijvoorbeeld een management-
systeem of op een zelfontworpen document. 

•   Wat is een attentiedier? 
Een koe met uierontsteking, een koe met 
melkziekte, koe met koorts, witvuiler e.d.  
Registratie van dieren die behandeld worden 
met medicijnen is natuurlijk verplicht maar 
ook als dieren ziek zijn maar niet behandeld 
worden met medicijnen moet je het dier 
registreren en mag de melk niet geleverd 
worden.

•  Heb je geen managementsysteem voor het 
bijhouden van attentiedieren dan kun je op  
de site van Qlip, onder downloads, een 
document downloaden die je kunt gebruiken

   (zie voorbeeld).
•  In een bedrijfsprotocol moet je opnemen dat 

de melk van zieke koeien niet geleverd wordt 
zodat dit aantoonbaar is als de dierenarts een 
bedrijfsbezoek Koealert uitvoert.

 
De e-toets is te vinden op: www.koemonitor.nl

Consequenties KoeAlert

Attentiekoeien 
herkend, maar melk 

niet aantoonbaar 
uitgehouden?

Binnen 28 dagen 
e-toets halen

Attentiekoeien niet 
herkend?

Beoordeling 
zuivelkwaliteits

systeem

Sanctie conform 
reglement 

zuivel-
onderneming
bij ingebreke

blijven

Attentiekoeien 
herkend en de melk 

aantoonbaar 
uitgehouden?

Aantal attentiekoeien 
te hoog? (op basis 
rekenmodel PBB)

Dierenarts voert 
signaalgericht 

bedrijfsbezoek uit


