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Praktisch verg roenen zonder
administratieve rompslomp
30% van de bedrijfstoeslagen kunnen vanaf 2015 worden ‘verdiend’
als de individuele akkerbouwer aan
de vergroeningseisen voldoet. Tegen
de zin van de NAV in hebben Brussel
en Den Haag daartoe besloten. Nu
de vergroeningseis onontkoombaar
is, komt het aan op voor akkerbouwers praktisch uitvoerbare regelingen zonder veel administratieve
Akkerbouwer

rompslomp. Voor de overheid moet
de vergroening gemakkelijk controleerbaar zijn zonder veel administratieve rompslomp. De NAV doet
voorstellen.
Voor de akkerbouw is van het grootste
belang dat wordt voorkomen dat dure
grond braak komt te liggen, de vergroening praktisch uitvoerbaar is en adminiOverheid

Sloten en slootkanten
• Intekenen op kaart bij gecombineerde opgave
• In eigendom of gepacht
• Eventueel maaien na 15 juni i.v.m. bodembroeders

• Controle gecombineerde opgave
• Visuele controle door luchtfotografie

Akkerrand met gras/bloemenmengsel
• Intekenen op kaart bij gecombineerde opgave
• Akkerrand tenminste 3 m breed (breedte
meest gangbare zaaimachine)
• Ingezaaid met gras of bloemenmengsel
• Onkruiden pleksgewijs chemisch bestrijden
• Verschralen, dus geen bemesting
• Grasrand eventueel maaien na 15 juni i.v.m.
bodembroeders

• Controle: als sloten en slootkanten

Intekenen op kaart bij gecombineerde opgave
In eigendom of gepacht;
Verschralen, dus geen bemesting
Onkruiden pleksgewijs chemisch bestrijden
Interval maaibeheer na 15 september

• Controle: als sloten en slootkanten

Andere landschapselementen: houtwallen, erfbeplanting, bosjes en poelen
•
•
•
•
•

In tekenen op kaart bij gecombineerde opgave
In eigendom of gepacht
Verschralen, dus geen bemesting
Onkruiden pleksgewijs chemisch bestrijden
Eventueel onderhoud in de wintermaanden

• Controle: als sloten en slootkanten

Eiwitgewassen: eenjarige, rijpgeoogste (veldbonen, groene erwten, kapucijners, lupine, soja) en meerjarige
(luzerne)
Vezelgewassen zoals vlas, hennep en miscanthus
Oliehoudende gewassen zoals zomer- en winterkoolzaad
Oude (graan)soorten zoals boekweit, spelt en teff
• Intekenen op kaart bij gecombineerde opgave
• Eiwitgewassen, vezelgewassen, oliegewassen en
oude (graan)soorten samen kunnen maximaal
3% van de vereiste 5% van de vergroening
invullen
• Eenjarige, rijpgeoogste eiwitgewassen: verklaring inzamelaar

Verantwoorden

en

c o n t ro l e r e n

In nevenstaand overzicht doet de NAV
voorstellen voor de praktische invulling
van de vergroening. De NAV vindt dat elke
individuele akkerbouwer moet kunnen
kiezen op welke wijze hij/zij de vergroening invult. Het keuzepakket zou moeten
zijn: sloten en slootkanten, akkerranden,
natuurvriendelijke oevers, andere landschapselementen, de teelt van eiwit-,
vezel-, olie- en oude (graan)gewassen en
duurzaamheidscertificering. In onderstaand
overzicht is aangegeven op welke wijze de
akkerbouwer de vergroening verantwoordt
en hoe de overheid controleert.

NAV-jaarcong res

Natuurvriendelijke oevers
•
•
•
•
•

stratieve rompslomp tot een minimum
wordt beperkt. Wat dit laatste betreft: de
overheid streeft naar minder bureaucratie.
De controle op de vergroening zou simpel
maar doeltreffend moeten zijn.

• Controle: als sloten en slootkanten

Het NAV-bestuur nodigt leden en donateurs uit voor de algemene ledenvergadering en het NAV-jaarcongres op woensdag
12 februari a.s. in De Meeuwenhoeve,
Meeuwenweg 28 te Lelystad. We ontvangen u graag vanaf 16.00 uur. Om 16.30 uur
begint de ‘huishoudelijke’ ledenvergadering
waarna om ca. 17.30 uur een borrel met
aansluitend een diner is gepland. Om 19.00
uur bent u welkom op het NAV-jaarcongres met als thema ‘Markttrends, Marktsegmenten, Marktkracht, Super macht’. Over
positieverbetering van telers in markten en
ketens van de toekomst. Aan het programma werken onder meer mee: Jan van
Hoogen (algemeen directeur van Agrico),
Eric Pelleboer (bestuurslid Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontakt) en Joris
Lohman (Youth Food Movement). Voor
NAV-leden en -donateurs is bij dit nummer
van Genoeg is Beter een uitgebreide
aankondiging van ledenvergadering en
jaarcongres gevoegd.

Duurzaamheidscertificering: duurzaamheidsmodule VVAK, Global Gap of deelname Veldleeuwerik.
• Insturen certificaat bij gecombineerde opgave

• Controle bij gecombineerde opgave en certificaat
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Vergroening!
Het mag in deze periode van het jaar dan stil
zijn op onze akkers, in de schuren wordt
natuurlijk volop gewerkt om de oogst van het
afgelopen jaar te verwerken en op een goede
manier af te zetten. Hierbij is de markt helaas
wat minder florissant dan we aan het begin
van het verkoopseizoen verwachtten. Het
aanbod lijkt voor de meeste producten net iets
hoger uit te vallen dan gedacht en als gevolg
van politieke motieven (Russische grens) of
het ontbreken van extra vraag zijn de meeste
akkerbouwmarkten dunner dan we wensen.
En dan doet de inelasticiteit weer opgeld en
staan de prijzen licht onder druk! Met deze
golfbeweging heeft de boer leren leven.
Als NAV hebben wij in de afgelopen maand
onze leden opgezocht om elkaar bij te praten
over de ontwikkeling van de invoering van
het nieuwe Europese landbouwbeleid per
1 januari 2015. De contouren daarvoor liggen
nu vast, terwijl er voor de Nederlandse-detailinvulling nog wat te regelen valt. Hoewel de
basis van het huidige landbouwbeleid met

d e

een toeslagstelsel volgens ons duidelijk de
verkeerde weg is, valt daar tot en met 2019
niets aan te veranderen. De halve maatschappij wil maar niet begrijpen dat de huidige
toeslagen in de plaats zijn gekomen van het
EU-markt- en prijsbeleid om daarmee de
voedselvoorziening te garanderen.Voor 2020
en daarna zullen we toch op een hervorming
richting prijs- en supply- management in de EU
moeten koersen. Duidelijk is nu dat allerlei
groeperingen van natuur- tot wegbeheerders
denken dat bij de landbouw geld te halen valt!
Het grote pijnpunt voor de akkerbouw in
het EU-landbouwbeleid is de vergroeningseis:
de ecologische aandachtsgebieden, de EFA.
Koppeling van de EFA aan de bedrijfstoeslagen is in de politiek ‘verkocht’ als motivatie
om door te kunnen gaan met een vorm van
ondersteuning aan landbouw. Dat is de omgekeerde weg! Dan is niet voedselproductie
de drijfveer maar natuurontwikkeling de
basis voor de voor akkerbouwers onmisbare
toeslagen. Het is unfair dat de vergroenings-

v o o r z i t t e r
maatregelen hoofdzakelijk neerslaan op de
akkerbouw! Fruitteelt en melkveehouderij
ontspringen de dans. Hoewel de basisvoorwaarden voor de vergroening Europees zijn,
is er wel ruimte voor Nederlandse invulling.
Hierbij ontpopt zich het politieke spectrum
waarbij een deel van de Tweede Kamer vooral wil inzetten op natuur in de ecologische
zones en een ander deel gevoelig is voor het
argument dat EFA in feite braak betekent, dus
landverlies zonder dat dit invloed heeft op de
marktprijzen omdat we het prijsinstrument
aan de EU buitengrenzen missen.
De NAV vindt dat EFA voor natuurstroken
misbruikt wordt voor ‘goedkope’ natuurbunders. Wij maken ons sterk voor behoud
van commercieel areaal, maar dan o.a. met
vlinderbloemige eiwitgewassen! Die geven
naast een verrijking van de biodiversiteit
ook een duwtje in de rug om deze teelten
in Nederland en Europa weer beter van de
grond te krijgen!

Teun de Jong

Vrijhandelsverdrag EU-VS bedreigt boeren en burgers
Eind vorig jaar zijn de EU en de VS begonnen met de onderhandelingen over
een vrijhandelsverdrag. Het verdrag
wordt TTIP genoemd, wat staat voor
Trans-Atlantisch Handels- en Investerings Partnerschap. Dit verdrag ondermijnt alle bescherming op het gebied
van milieu, gezondheid en rechten
van burgers op publieke goederen.
Het beperkt de wetgevende macht
van regeringen, als beschermende
maatregelen de winsten van bedrijven
beperken. De kwaliteit van voedsel
en voedselproductie en positie van
boeren in de EU en de VS dreigen te
worden overgeleverd aan de economische belangen van multinationals.
De handelsbelemmeringen tussen de EU en
de VS in de vorm van tarieven zijn laag: 5,2%
voor de invoer in de VS en 3,5% voor de
invoer in de EU. In de landbouw en voedingssector gelden voor sommige producten wel
hogere tarieven, voor bevroren vlees bijvoorbeeld 200%. Aangezien de handelstarieven eigenlijk geen echt obstakel zijn voor de handel
tussen de EU en de VS gaan de gesprekken
over het minimaliseren van verschillen in regelgeving, de zogenaamde non-tarifaire belemmeringen (NTB) ook wel ‘handelsergernissen’
genoemd. Dat zijn de wettelijke regelingen die
publieke goederen zoals ons milieu, onze gepagina 02
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zondheid en de rechten van burgers beschermen en de kwaliteit van ons leven bepalen.
Deze regels zijn in de EU strenger dan in de
VS. Bijvoorbeeld in Europa zijn hormonen in
vlees en melk verboden evenals residuen van
bestrijdingsmiddelen die hier niet zijn toegestaan. En genetisch gemodificeerde producten
(GMO’s) in consumentenproducten moeten
vermeld worden op het etiket. Aan de andere
kant hanteren de VS fytosanitaire beperkingen en erkennen zij ons kwekersrecht niet.
Daarmee worden Europese aardappelrassen
buiten de deur gehouden.
Verder is de bewijslast omgekeerd. In de EU
stelt de regelgeving dat je moet aantonen
dat de ingreep in het productieproces de
veiligheid van het voedsel niet aantast. In de
VS moet de overheid om een beperking of
veiligheidseisen te kunnen stellen, wetenschappelijk bewijs hebben dat het bewerkte
voedsel niet veilig is.

Afbraak

bescherming

Het idee om de regelgeving te harmoniseren
wordt gebruikt om de bescherming af te
breken. Niet alleen de inhoud van het verdrag
draagt grote risico’s in zich. In de procedure
tot totstandkoming van het verdrag trekken
de grote bedrijven alle macht al naar zich toe.
Er is een Regulatory Cooperation Council
(Regelgevende Samenwerkings Raad) in de
maak. Dit orgaan moet het mogelijk maken

dat de regelgevers van de VS en de EU in een
vroeg stadium kunnen ingrijpen in elkaars
regelgevingsprocessen. De grote bedrijven
hebben bevoorrechte toegang in deze onderhandelingen over regelgeving.Vaak zijn het
hun juristen die de teksten voorbereiden en
aanreiken. Het betekent dat ze aan tafel zitten
om regels die ons dagelijks leven gaan bepalen,
vorm te geven. Er komt geen democratisch
proces aan te pas.

Verdrag

va n ta f e l

Niet alleen de inhoud van het vrijhandelsverdrag, maar ook het proces is zorgwekkend. De
Europese boerenbeweging Via Campesina is,
samen met haar bondgenoten in andere sectoren, actief om het publiek bewust te maken van
de impact van dit verdrag. Dit wordt inzet bij
de verkiezingen van het Europees Parlement.
Het verdrag moet volgens Via Campesina
van tafel om de boeren en burgerrechten in
Europa te kunnen blijven waarborgen.
Omdat er publieke tegenstand verwacht
wordt, is de EU ondertussen ook met Mercosur (Mercado Común del Sur, Gemeenschappelijke Zuidelijke Markt: Brazilië, Argentinië,
Uruguay, Paraguay en Venezuela) aan het onderhandelen over een vrijhandelsverdrag om
de handelstoevoer van grondstoffen en vlees
uit in het bijzonder Brazilië veilig te stellen.
Ook dit verdrag staat volgens Via Campesina
haaks op de belangen van boer en burger.

Op de bres voor akkerbouwbelangen door NAV te versterken
‘Ik wil alle NAV-leden oproepen in
beweging te komen om nieuwe leden
te werven, zodat we beter vertegenwoordigd zijn als akkerbouwsector.
We moeten laten zien dat we niet
met ons laten sollen door andere
sectoren. De NAV is hét klankbord
voor de akkerbouwsector en gezien
de grote belangen moeten we ons
draagvlak vergroten’, aldus Ytzen
Pieter van der Werff.
Ytzen Pieter van der Werff (38), akkerbouwer in Oude Bildtzijl, woont samen
met Anneke en hun dochter Janne Rikst
van twee maanden. Onlangs is hij op het
ouderlijk bedrijf komen wonen en zijn zijn
ouders verhuisd naar de locatie waar Ytzen
Pieter eerst woonde. Tot 1979 was er
naast akkerbouw ook melkvee. Het bedrijf
is 90 hectare groot op lichte zavel. Ook
wordt er los land bij gehuurd, o.a. voor de
teelt van pootaardappelen. Het bouwplan
is: 1 op 3 pootaardappelen, 1 op 6 bieten,
1 op 9 uien en de rest wintergraan en 1
hectare is in gebruik als proefveld voor het
kweken van nieuwe aardappelrassen. Nu
nog boert Ytzen Pieter in maatschap met
zijn ouders, maar hij is bezig met bedrijfsovername.

Kweekwerk
‘Het gehele bedrijf staat in dienst van het
kweekwerk. Het is daarom een gesloten bedrijf met strenge hygiëneregels om ziekten
en plagen buiten de deur te houden. Bij ons
tref je voetmatjes aan om te ontsmetten.
Om grondgebonden ziekten buiten de deur
te houden zijn we scherp op insleep van
grond van andere bedrijven via machines.
We zijn aangesloten ledenkweker bij HZPC
en ontwikkelen in goed overleg nieuwe rassen. Alle nieuwe klonen moeten aan strenge
eisen voldoen en dan worden deze door
HZPC op proefvelden verder ontwikkeld
en kan er een nieuw ras ontstaan.’

Bodemonderhoud
‘Een paar keer per jaar gaan wij met Koen
ter Berg het veld in om de bodem van de
percelen te beoordelen. Wij gebruiken al
vele jaren gras als groenbemester in de wintergranen om de grond in goede conditie
te houden. Daarnaast is de laatste jaren de
hele boerderij opnieuw gedraineerd. Dit is
een vereiste om bodemvruchtbaarheid en
vruchtwisseling in stand te houden.’ .

T o e ko m s t
‘Anneke, voorheen werkzaam bij een
mengvoerindustrie op het gebied van
voedingsadditieven, is minder buitenshuis gaan werken nu onze dochter er
is. Ik focus me op een goede bedrijfsovername van het akkerbouwbedrijf.
Daarnaast heb ik veel plannen, maar het
moet wel realiseerbaar zijn. Ik vraag ik
me af of groter ook gelukkiger maakt?
Ik zoek een balans tussen groter en me
er goed bij voelen. Samen met Anneke
hebben we nu een paar Wagyu-runderen,
afkomstig uit Japan. Ze groeien langzaam
Ytzen Pieter van der Werff
en geven kwaliteitsvlees. We richten ons
eerst op de afzet via internet en gaan ons
I n b e w e g i n g ko m e n
dan op productie toeleggen. Het is nu klein- ‘Al deze feiten hebben er bij mij toe geleid
schalig, hobbymatig. We weten nu wat de
dat ik actief leden ben gaan werven. Ik ben
beesten te eten krijgen. We houden zo via de in de auto gestapt en naar collega’s in de
mest toezicht op insleep van grondgebonden directe omgeving gereden, heb daar het
ziektes. Zo is de kringloop rond.’
NAV-standpunt uitgelegd. Meteen kon ik
een aantal collega’s lid maken! Dat gaf mij
moed en dus ga ik nog even door. Zo wil ik
A c t i e f b e t ro k k e n
de NAV versterken en daardoor het akker‘Een aantal jaren ben ik NAV-bestuurslid
bouwbelang beter op de kaart zetten. Het
regio Noord. Ik zie in organisaties die
actieaanbod voor nieuwe leden is: in 2014
sectoroverschrijdend zijn dat akkerbouwlid voor slechts € 100! Dat is toch geen
principes wel eens verkwanseld worden
aan andere sectoren. Akkerbouwpunten zijn geld? Ik roep alle NAV-leden op om ook in
beweging te komen en moeite te doen om
voor veehouderijcollega’s niet belangrijk. En
omdat je geen dief van jezelf wilt zijn ben ik deze maanden nieuwe leden voor de NAV
te werven. Op de NAV-website www.nav.nl
een groot voorstander van alle akkerboustaan de NAV-standpunten goed beschrewers in één akkerbouwclub. Daar kunnen
ven, zodat we goed beslagen op pad kunnen
we onze stem laten horen. Daar wil ik me
gaan.’ Succes collega’s!, voegt Ytzen Pieter
voor inzetten en zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor de NAV, waar van der Werff er aan toe.
een stimulerende werking van uit gaat om
voor het akkerbouwbelang op te komen!’

Lobbyen
‘In onze provincie worden er al melkfabrieken gebouwd, alvorens de discussie is
gevoerd en de staatssecretaris definitief
heeft besloten over de melkrechten. Hoe
kan dat? De uitslag is al bekend voordat
het spel is gespeeld of zijn er dan andere
(politieke) krachten die de macht hebben?
Is het tijd voor een akkerbouwlobbyist op
een plaats waar de beslissingen worden
genomen?’

O n d e rw i j s

verplicht

‘Gezien de slechte kennis van de huidige
stemgerechtigden over hoe en waar het
voedsel geproduceerd wordt, is de staat
verplicht dit primair te onderwijzen...
anders wordt de kloof tussen burger en
producent nog groter.’

Eerlijke
voedselsystemen

Steeds meer boeren, burgers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties
werken aan een eigentijdse, duurzame en
eerlijke manier van voedsel produceren. Zij
geven inhoud aan nieuwe relaties tussen boer
en consument. Wilt u leren, ervaren, meedenken, discussiëren over nieuwe en bereikbare vormen van voedsel en landbouw?
Wilt u en helpen bruggen te slaan en
meewerken aan een duurzamer en eerlijker
voedsel- en landbouwsysteem? Ga dan naar
de tweedaagse conferentie ‘Naar eerlijke en
duurzame voedsel- en landbouwsystemen’
in Wageningen op 21 en 22 februari 2014.
Meer informatie:
http://aardeboerconsument.nl
Genoeg is Beter
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Uitgangspunten
In de berekeningen is rekening gehouden met
de volgende punten:
• Kleiner budget in NL beschikbaar voor
toeslagen: in 2013 € 830 miljoen,
vanaf 2014 € 793 miljoen aflopend naar
€ 732 miljoen in 2019;

• Referentie voor de toeslagen in 2015 en
volgende jaren: situatie 2014;
• Vanaf 2015 bestaat de bedrijfstoeslag uit
ca. 70% basistoeslag en 30% vergroeningstoeslag.Vanaf 2015 gelden vergroeningseisen;
• Als niet aan vergroeningseisen wordt
voldaan, vervalt in de jaren 2015 en 2016
de vergroeningspremie geheel of gedeeltelijk. Voor de jaren 2017 e.v. wordt er ook
gekort op de basistoeslag: in 2017 een
sanctie van 20%, in 2018 en 2019 van 25%;
• In 2015 start de geleidelijke overgang
naar een gelijke hectarepremie in 2019.
De basistoeslag zal in 2019 voor ieder
€ 260/ha zijn en vergroeningstoeslag
€ 120/ha;
• In het rekenvoorbeeld is ervan uitgegaan
dat de geleidelijke overgang naar de gelijke
hectarepremie zowel geldt voor de
basistoeslag als de vergroeningstoeslag;
• In de voorbeelden is geen rekening gehouden met eventuele aan- en verkopen,
grondruil, pachtwijzigingen, enz.

Bedrijf 100 ha met zetmeelaardappelen

Bedrijf met 100 ha zonder zetmeelaardappelen

Jaar

Basistoeslag

(a)

Maximale
vergroeningstoeslag

Maximale
vergroeningskorting

(b)

(c)

Toeslag
incl.
volledige
vergroeningstoeslag
(= a + b)

Toeslag
na aftrek
volledige
vergroeningstoeslag
(= a + b - c)

Jaar

Basistoeslag

(a)

Maximale
vergroeningstoeslag

Maximale
vergroeningskorting

(b)

(c)

Toeslag
incl.
volledige
vergroeningstoeslag
(= a + b)

Toeslag
na aftrek
volledige
vergroeningstoeslag
(= a + b - c)

2013

83.000

0

0

83.000

83.000

2013

20.000

0

0

20.000

20.000

2014

79.000

0

0

79.000

79.000

2014

19.000

0

0

19.000

19.000

2015

45.230

21.270 - 21.270

66.500

45.230

2015

15.080

7.090

- 7.090

22.170

15.080

2016

40.130

18.890 - 18.890

59.020

40.130

2016

17.920

8.430

- 8.430

26.350

17.920

2017

35.240

16.590 - 19.910

51.830

31.920

2017

20.670

9.730 - 11.680

30.400

18.720

2018

30.490

14.370 - 17.960

44.860

26.900

2018

23.320

10.990 - 13.740

34.310

20.570

2019

25.870

12.200

38.070

22.820

2019

25.870

12.200 - 15.250

38.070

22.820

-15.250

Agenda
• 12 februari: Landelijk NAV-bestuur
• 12 februari: Algemene ledenvergadering
NAV, De Meeuwenhoeve,
Meeuwenweg 28, Lelystad, 16.30 uur
• 12 februari: NAV-jaarcongres,
De Meeuwenhoeve,
Meeuwenweg 28, Lelystad, 19.00 uur.
Thema: ‘Markttrends, Marktsegmenten,
Marktkracht, Super Macht’, m.m.v. Jan van
Hoogen (directeur Agrico), Eric Pelleboer
(bestuurslid NAJK), Joris Lohman (Youth
Food Movement)
pagina 04
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• 13 februari: Regiobijeenkomst, De
Hoeksteen, De poort 19, Swifterbant,
20.00 uur. Thema: Creatief boeren op de
akker met het nieuwe GLB, Akkerbouwinkomen en Vergroenen,
m.m.v. Paul Hooijman (DLV Plant) en
Keimpe van der Heide, NAV-bestuurslid
• 17 februari: Bijeenkomst Agro-ecologie,
De Schakel, Nijkerk, 20.00 uur
• 21-22 februari: Conferentie Voedsel
Anders, Wageningen. Thema: ‘Naar eerlijke
en duurzame voedsel- en landbouwsystemen’. Info: http://aardeboerconsument.nl

Nu lid worden

Nog niet alles is precies duidelijk
over de toeslagen in de periode tot
2019. Het voor Nederland beschikbare budget wordt kleiner, we gaan
geleidelijk naar een gelijke hectarepremie in 2019 en vanaf 2015 bestaat de bedrijfstoeslag uit een
basistoeslag en vergroeningspremie
als aan de vergroeningseisen wordt
voldaan. Een deel van het nieuwe
GLB moet nog worden ingevuld. Voor
twee bedrijfssituaties treft u in dit
artikel de berekening van de bedrijfstoeslagen aan voor de periode tot 2019.
Let op: de cijfers zijn een goede
indicatie, maar nog niet definitief.
Voor uw eigen situatie kunt u op
www.glbcheck.nl de toeslagen berekenen.

Nog geen lid van de enige echte,
onafhankelijke en sectorale vakbond
van en voor akkerbouwers, de
NAV? Word dan lid. Da’s nu heel
aantrekkelijk Het hele jaar 2014 lid
voor maar € 100,-.
Of: u bent al lid maar uw buurman
of vriend nog niet? Help de NAV
versterken en overtuig uw collega
van het goede en nuttige werk
van de NAV. Ook voor uw collega
geldt: het hele jaar 2014 lid voor
slechts € 100,-.
De NAV is puur sectoraal voor
het akkerbouwbelang en stelt het
inkomen van akkerbouwers centraal.
Belangenbehartiging kan plaatsvinden
zonder concessies te doen aan
andere sectoren. De NAV zet zich
in voor faire opbrengstprijzen, dat
wil zeggen integrale kostprijs (dus
inclusief vergoeding voor eigen
arbeid en eigen vermogen) plus
ondernemersmarge. De vakbond
strijdt voor betere toekomstkansen
dan degenen die de akkerbouw
willen overleveren aan de grillen
van de (wereld)markt. U ziet het:
de NAV is uniek.
Lid worden kan via het inschrijfformulier op www.nav.nl
of pak de telefoon (0168 – 329 130).
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