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De NAV heeft op haar website 
www.nav.nl een meldpunt geopend 
waar boeren en tuinders van alle sec-
toren hun ervaringen met oneerlijke 
handelspraktijken kunnen melden. 
Vorige maand hebben we in dit blad al bericht dat 
wij het niet eens zijn met de conclusie van Minis-
ter Kamp, dat er geen problemen zijn in de agro-
sector. Hij concludeert dit omdat er geen klach-
ten zijn binnengekomen in een proef met een 
Gedragscode en een meldpunt, maar volgens 
de NAV komt dat o.a. doordat de partijen waar 
boeren mee te maken hebben de gedragscode 

niet hebben ondertekend en er alleen gebundel-
de klachten van meerdere boeren tegen hetzelfde 
bedrijf konden worden ingediend. 
De NAV denkt dat er wel degelijk sprake is van 
oneerlijke handelspraktijken in de agrosector en 
voelt zich daarin gesterkt door de vele reacties op 
onze eerdere persberichten over dit onderwerp, 
zoals over het HAK-Jumbo con� ict. Daarom heb-
ben wij het meldpunt op onze eigen website op-
gezet, waar alle primaire producenten hun verhaal 
kwijt kunnen. De NAV gaat deze klachten bunde-
len in een zwartboek wat aan de minister en de 
Tweede Kamer zal worden aangeboden. Wij ga-

randeren daarbij anonimisering van de gegevens.
De NAV roept alle producenten op om praktijken, 
waarbij men zich voor het blok gezet voelde door 
een afnemer of waarbij er anderszins sprake was 
van oneerlijke druk te melden op onze website. 
Alleen als we zichtbaar maken wat er aan de hand 
is, is er een kans dat er iets aan gedaan wordt. De 
NAV streeft daarbij naar het instellen van een on-
afhankelijke autoriteit. Minister Kamp heeft eerder 
aangegeven dat hij dit niet uitsluit, mits aanneme-
lijk is dat er een probleem is. Daarom willen we 
laten zien wat het probleem is en hopen we op 
een duidelijke respons vanuit alle sectoren! 

Het bewustzijn dat de vrijhandels-
verdragen voor de landbouw en voor 
ons voedsel vergaande consequen-
ties hebben neemt sterk toe. De NAV 
vindt dit een goede ontwikkeling en 
zal het debat hierover verder blijven 
aanwakkeren.
Sinds het artikel in het voorgaande nummer 
van Genoeg is Beter is er rond de vrijhandels-
verdragen weer veel gebeurd. De brede coalitie 
van landbouw en TTIP (alle agrarische Vakbon-
den, LTO Varkenshouderij, de Vereniging voor 
Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, 
Platform ABC, Milieudefensie en FNV Agrarisch 
Groen) heeft voorafgaand aan een Algemeen 
Overleg (AO) van de Tweede Kamercommissie 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking op 26 april een Manifest gepresenteerd 
aan een groot aantal woordvoerders in deze 
Commissie. In dit Manifest worden de bezwaren 
van de coalitie tegen TTIP en CETA samenge-
vat met een uitvoerige toelichting en onderbou-
wing in een bijgaand Achtergronddocument  (zie 
www.nav.nl bij het thema Vrijhandelsverdragen). 
In het AO haalden alle fracties het Manifest aan 
en hebben Minister Ploumen ook aangespoord 
met de anti-TTIP-coalitie in gesprek te gaan. Dat 
heeft in eerste instantie geresulteerd in een ge-
sprek van de coalitie met de Directeur-Generaal 
Economische Buitenlandse Betrekkingen waar 
ook de NAV bij was. De Kamerleden waren ver-
rast dat zo’n brede coalitie van agrarische en 
maatschappelijke organisaties tot een eenslui-
dend advies komen: stop de onderhandelingen 
over TTIP, ga CETA niet goedkeuren en als dat 

niet lukt, haal op zijn minst landbouw en voedsel 
uit de vrijhandelsverdragen. Een motie van Ka-
merlid Dijkgraaf (SGP) om landbouw buiten de 
vrijhandelsverdragen te houden haalde het niet, 
omdat de VVD en de PvdA dit niet steunden. 
Moties, die het wel haalden hadden betrekking 
op de voorlopige toepassing van CETA en dat 
aan importproducten dezelfde eisen/normen 
gesteld kunnen worden als de standaarden zo-
als die in de EU gelden. Wat CETA betreft: het 
kabinet moet alvorens eventueel met de voorlo-
pige inwerkingtreding akkoord te gaan de me-
ning van de Kamer hierover vragen. De motie 
over de standaarden kent het probleem dat het 
Ministerie/de Minister dit beperkt uitlegt: alleen 
betrekking op voedselveiligheid. De indieners 
van de motie en ook onze coalitie, vinden dat 
de standaarden betrekking hebben op voedsel-
veiligheid, dierenwelzijn, milieu, arbeidsrechten 
enzovoort. Dit zijn immers de regels waar de 
boeren in de EU mee te maken hebben en die 
onze kostprijs/concurrentiepositie beïnvloeden.

Door Greenpeace gelekte documenten
Verder zijn in mei via Greenpeace veel van de 
TTIP-documenten van de twaalfde onderhande-
lingsronde bekend geworden, de zogenaamde 
TTIP-leaks. Onlangs heeft de dertiende onder-
handelingsronde plaats gevonden. Op de website 
van de NAV staat het persbericht dat de NAV over 
TTIP-leaks heeft uitgebracht. Kort samengevat: 
de visie die de NAV had over de mogelijke ge-
volgen van TTIP voor de landbouw worden be-
vestigd. De belangen van de landbouw dreigen te 
worden uitgeruild tegen de belangen van andere 

sectoren, in dit geval de auto-industrie. De fyto-
sanitaire barrières die er nu zijn voor bijvoorbeeld 
de export van pootgoed naar de VS, worden door 
TTIP niet weggenomen. In een eveneens uitge-
lekte brief van de Amerikaanse Senaat aan de 
TTIP-onderhandelaars van de VS wordt gewezen 
op het handelsoverschot voor landbouwproduc-
ten dat de EU op dit moment heeft ten opzichte 
van de VS. De Senaat drukt de onderhandelaars 
op het hart dat dat door TTIP moet worden omge-
bogen in een handelsoverschot voor de VS.

Gevolgen voor boeren
Verder is in deze periode nog een rapport uitge-
komen van de Council of Canadians, een koepel-
organisatie van ngo’s in Canada. In dit rapport 
worden o.a. de gevolgen van NAFTA (vrijhandels-
verdrag van Canada, de VS en Mexico) geëvalu-
eerd. Het blijkt dat de export van landbouwpro-
ducten van Canada zijn toegenomen, maar dat 
de prijs van die producten lager is geworden. 
De Canadese boerenbedrijven zijn groter en in-
tensiever geworden en de bedrijfsinkomens zijn 
gedaald! De daling van de prijzen was dus rela-
tief groter dan de toename van de export. De ge-
volgen voor de agribusiness waren positief (ver-
dienmodel: omzet x zelf bepaalde marge) en de 
gevolgen voor de boeren negatief (verdienmodel: 
omzet x marktprijs). Dezelfde gevolgen voor de 
boeren zijn te voorzien van de vrijhandelsverdra-
gen van de EU met Canada en de VS.

Alle ontwikkelingen van de afgelopen weken 
versterken de NAV in haar mening dat op zijn 
minst landbouw buiten de vrijhandelsverdra-
gen moet blijven! 

NAV opent meldpunt Oneerlijke Handelspraktijken

Nieuws over vrijhandelsverdragen



Het is als met het onstabiele weerbeeld in dit 
voorjaar, terwijl in het uiterste noorden van Ne-
derland in de laatste dagen van mei de pootma-
chines noodgedwongen nog draaien zien we ook 
in de landbouwpolitieke ontwikkeling een sterk 

wisselende in-
zet vanuit onze 
regering. Ener-
zijds streeft het 
kabinet Rutte 
naar snelle in-
voering van de 
vrijhandelsver-
dragen tussen 
de Europese 
Unie met res-

pectievelijk Canada (CETA) en de Verenigde Sta-
ten (TTIP). Bij de onderhandelingen voor deze 
verdragen staan de mogelijkheden voor de EU 
om aan de buitengrens voorwaarden te stellen 
aan kwaliteit en prijs zwaar onder druk. Boven-
dien dreigt er dat in zulke onderhandelingen be-

langen tussen volstrekt verschillende sectoren 
(auto-industrie en landbouw) tegen elkaar uitge-
ruild worden. Hier hebben we al ervaring mee bij 
de uitruil voor plantaardige eiwitteelt en de � nan-
ciële sector in 1992 bij het zogenaamde ‘Blair 
House akkoord’ tussen de VS en de EU. Boven-
dien is sindsdien in de WTO overeengekomen dat 
overheden speci� eke landbouwsteun loskoppe-
len van de productprijzen en middels vormen van 
toeslagen aan primaire producenten toekennen.

En dan komt anderzijds staatssecretaris Martijn 
van Dam met zijn op een LEI rapport gestoelde 
toekomstvisie. In deze vooruitblik wil van Dam 
af van de toeslagen voor de landbouwproductie 
maar toeslagen enkel nog inzetten voor maat-
schappelijke en milieudoelstellingen. Op zich zijn 
wij het er al sinds de invoering van de toeslagstel-
sels mee eens dat dit stelsel een verkeerde weg is, 
maar dan moet er wel weer een vangnet voor de 
bijzondere landbouwmarkt middels de prijs van 
de producten komen. Want de landbouwmarkten 

hebben ten opzichte van de ‘normale economie’ 
het grote verschil dat er een wanverhouding is 
tussen de aantallen aanbieders (boeren) en de 
afnemers (industrie en retail) en dat de con-
sumptie bij lage prijzen niet of nauwelijks groeit. 
Dit maakt over de gehele wereld landbouwbeleid 
nodig. Maar het instrumentarium van productie-
beheersing en prijsbeleid is nu net in de WTO, 
maar ook door de EU overboord gezet!

De heer van Dam begint zijn visie op het land-
bouwbeleid dus aan het verkeerde eind. In plaats 
van bij de uitvoering voor de landbouw moet hij 
beginnen om in Brussel, bij de WTO en in de voor-
waarden voor CETA en TTIP de landbouw weer 
een beschermde positie te geven, omdat voed-
selproductie wat anders is dan bijvoorbeeld mijn-
bouw of consumentenelektronica. Met het spelen 
van de huidige kaart: wel de vrijhandel met o.a. 
TTIP én tegelijk de ‘bodem’ uit het toeslagstelsel 
trekken, zullen de boeren het gelag betalen…
 Teun de Jong
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Bij de toelating van nieuwe gewasbeschermings-
middelen en herregistratie van oude middelen 
wordt er gesproken over twee aspecten die de 
toelatingseisen mogelijk in de toekomst zullen 
verscherpen. Ten eerste zal er mogelijk worden 
gekeken of een gewasbeschermingsmiddel een 
hormoonverstorende werking heeft. De manier 
waarop dit eventueel in de beoordeling zal wor-
den meegenomen is nog niet duidelijk. Ten twee-
de spreekt men in de EU ook nog over eventuele 
invoering van de zogenaamde ‘Bee Guidance’ 
van EFSA, de Europese Voedselveiligheid Autori-

teit. In deze bijenrichtlijn uit 2013, herzien in 2014, 
worden zeer strenge eisen gesteld wat betreft 
de neveneffecten van middelen op bijen. Dit do-
cument is opgesteld in een periode dat het heel 
slecht ging met de bijen. Inmiddels is er sprake 
van herstel en is steeds duidelijker geworden dat 
andere factoren zoals de varroamijt ook een ne-
gatief effect hebben op de bijenstand. De NAV 
heeft het hele Bee Guidance document doorge-
nomen en een reactie geschreven aan de staats-
secretaris en de Tweede Kamer (zie www.nav.nl 
onder het thema Gewasbescherming). De NAV 

vindt het terecht dat er met extra waakzaamheid 
voor de bijenstand wordt gezorgd, maar de voor-
gestelde werkwijze en eisen zijn wel erg streng. 
Zo mogen er in de eerste stap na behandeling 
met het te testen middel maximaal 7% minder 
bijen in een volk zitten dan in de onbehandelde 
controle, maar de natuurlijke variatie is al vele ma-
len groter. De NAV is bang dat veel middelen, niet 
alleen chemische maar zelfs ook de groene mid-
delen, hier niet aan zullen kunnen voldoen en pleit 
er dan ook voor om de regels niet in deze vorm in 
te voeren. 

De Week van de Akkerbouw wordt gehouden 
van 20-25 juni. Naast een open dag op zaterdag 
25 juni organiseren we op donderdag 23 juni een 
seminar met als titel ‘Het menu van de toekomst’ 
voor de akkerbouwsector en stakeholders. Daar 
komen de volgende onderwerpen aan bod:

Duurzaam: Hoe kan de Nederlandse akkerbouw 
door precisielandbouw, inzet van groene ge-
wasbeschermingsmiddelen en benutten van de 
kracht van de bodem inspelen op de vraag naar 
duurzamer geproduceerd voedsel?

Eiwittransitie/ van minder vlees naar meer plant-
aardig: Kan de akkerbouw substantieel bijdra-
gen aan de eiwittransitie bijvoorbeeld door het 
telen van oude/nieuwe peulvruchtgewassen, de 
extractie van eiwitten uit aardappelen of algen of 
anderszins?

Verbinding boer-consument en kortere ketens: 
Hoe kan de akkerbouw door kortere ketens, 
marktontwikkeling en nieuwe marktconcepten 
inspelen op de trend naar meer informatie over 

de herkomst van voedsel en een sterkere ver-
binding boer-consument?
Vervolgens gaan alle inleiders in gesprek met een 
groep van ongeveer 30 personen, die bestaat uit 
jonge akkerbouwers, vertegenwoordigers van 
toeleverende en verwerkende industrie, maat-
schappelijk middenveld en politiek over de trends 
in voeding in 2025 en welke kansen en uitdagin-
gen dit de Nederlandse akkerbouw oplevert.

Het seminar vindt plaats op het akkerbouw-
bedrijf van Jan Blitterswijk, Bremerbergweg 8, 
8256 PW Biddinghuizen, Flevoland. Zie voor 
meer informatie en aanmelden www.weekvan-
deakkerbouw.nl.  

Strengere eisen gewasbeschermingsmiddelen op komst?

Van de Voorzitter Wisselvalligheid

De NAV heeft een mooie nieuwe � yer gemaakt 
voor ledenwerving. Iedereen die � yers wil uit-
delen of bijvoorbeeld wil afgeven aan akker-
bouwers in de buurt, kan de � yers opvragen 
bij het NAV-kantoor. Ook leden die meedoen 
aan de Open Dag van de Week van de Akker-
bouw zouden de � yer kunnen neerleggen op 
hun bedrijf. 

Nieuwe NAV-fl yerSectordialoog Week van de Akkerbouw
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Elke maand laten we onder de titel ‘NAV-er in beeld’ 

een NAV-lid aan het woord. Deze keer NAV-lid Bram 

Francis, akkerbouwer in Beemster, Noord-Holland. 

Samen met zijn broer runt hij een akkerbouwbedrijf 

op zware klei met een gevarieerd bouwplan en 

streeft er naar het ieder jaar weer een beetje beter 

te doen dan het voorgaande jaar.

Bram Francis: ‘Mijn toekomstvisie voor de akkerbouw: 
een eerlijk product moet eerlijk betaald worden’
Introductie
Bram weet ondanks de drukte gelukkig tijd vrij 
te maken voor dit interview. Hij is druk aan het 
aardappelruggen frezen en moet ook nog veel 
kunstmest strooien. Bram (41 jaar) runt het ak-
kerbouwbedrijf met zijn broer Willem. Beide 
broers wonen vlak bij elkaar en hebben het 
ouderlijk bedrijf in januari 2012 overgenomen. 
Het land ligt in een straal van 10 km rondom 
het bedrijf en het bestaat voornamelijk uit zware 
klei (60% afslibbaar). Hun bouwplan is hier op 
afgestemd.

De vrije tijd die Bram naast zijn drukke bedrijf 
heeft, besteedt hij graag aan zijn jonge gezin, 
bestaande uit zijn zoontje Cees (8 maanden), 
zijn dochters Lieke (2½) en Aafke (5) en zijn 
vrouw Astrid. Het was voor Bram van jongs af 
aan al duidelijk dat hij boer wilde worden, hoe-
wel zijn eerste belangstelling op dit gebied uit-
ging naar de veehouderij, omdat hij als jongeling 
vond dat zo’n bedrijf meer leefde. In vergelijking 
met het veebedrijf van zijn oom vond hij het in 
de wintermaanden maar een koude bedoening 
met weinig te beleven op zijn ouderlijk bedrijf. 
Dit was een van de redenen dat Bram, toen hij 
van school afkwam, samen met zijn broer en 
vader met pootaardappelen begonnen is. 

De keuze voor pootaardappelen
Door de verhoudingen in de markt, vindt Bram 
de bulkproductie van akkerbouwproducten, 
met name van consumptieaardappelen, min-
der interessant. Bram: ’Wanneer je consump-
tieaardappelen aan het a� everen bent in een 
moeilijke markt, weet je van te voren al dat er 
kritiek komt. Je bent bijvoorbeeld net begon-
nen met vrachten aardappelen laden als je 
telefoon gaat. Je weet dan eigenlijk al dat er 
weer iets aan te merken is op je product. Soms 
worden zomaar enkele vrachten afgekeurd die 
een paar maanden later, in een aantrekkende 
markt zonder problemen worden verwerkt. Nee, 
als je telkens met angst en beven je aardappe-
len moet a� everen, een product waar je het hele 
jaar mee bezig bent geweest, dan is voor mij de 

lol er af. Met pootaardappelen is dit anders. Die 
zijn goed of niet goed. Het was wel een uitda-
ging om op onze zware grond pootaardappelen 
te telen. Het voordeel is dat we theoretisch 6 
weken eerder met het product van het land af 
zijn dan met consumptieaardappelen. Het is 
een gewas waar veel van onze aandacht naar 
uitgaat. Ieder jaar proberen we een kwalitatief 
beter product af te leveren. Dit is een enorme 
uitdaging. Door het vele werk wat onder andere 
deze teelt met zich meebrengt hebben we sinds 
januari een fulltime medewerker in dienst. In de 
wintermaanden werken we met extra personeel 
bestaande uit zzp’ers en uitzendkrachten om 
onze pootaardappelen te sorteren.’

Zelfredzaamheid
De mechanisatie op het bedrijf is bijna zelfvoor-
zienend. De loonwerker wordt alleen ingescha-
keld voor het zaaien en losmaken van de uien en 
het bieten rooien (alleen het lichten). Het bieten 
rooien gebeurt nog in twee fasen. Verder pro-
beren de gebroeders Francis alles zelf te doen. 
Maar zegt Bram: ‘Indien noodzakelijk schakelen 
we de loonwerker nog wel eens in, bijvoorbeeld 
als het weer roet in het eten gooit. Dan kijken we 
naar wat voor het gewas belangrijk is en dan is 
het vaak snel schakelen en zorgen dat het gewas 
op het juiste moment van het land af is.’ 

NAV 
Bram: ‘In 2012 zijn we lid geworden van de NAV. 
We waren nergens lid van, maar vonden het 
belangrijk om aangesloten te zijn bij een belan-
genorganisatie.’ De belangenorganisaties zijn 
volgens hem heel hard nodig om de belangen 
van boeren te verdedigen, bijvoorbeeld bij de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Wat 
Bram ook belangrijk vindt is dat de belangen 
van agrariërs, ten aanzien van regeringsbeleid, 
landelijk op dezelfde wijze behartigd worden. Hij 
vindt dat er nu te veel regionale verschillen zijn 
in het beleid, zoals momenteel het ganzenbeleid. 
‘Nu zorgen de provincies in ons kleine land voor 
grote regionale verschillen. Zuid-Holland regelt 
het ganzenbeleid heel anders dan Noord-Hol-

land. Dit moeten we niet willen, hier is niemand 
bij gebaat. Ook de constante wijzigingen in re-
gelgeving omtrent schadebestrijding van ganzen 
zorgen ervoor dat het verwarrend blijft. Wanneer 
mag je ganzen afschieten? Niet in het najaar, wel 
in het voorjaar als ze pullen hebben? Vergassen 
of niet? Een gans en een eend leggen beiden 
ongeveer tien eieren, maar een gans brengt, in 
tegenstelling tot een eend, al zijn jongen groot. 
Liever zou ik zien dat het eieren rapen wordt toe-
gestaan, dit is een heel goed alternatief om de 
ganzenpopulatie te beheersen. Als je van de tien 
eieren er twee laat liggen scheelt dat heel veel 
ganzen op jaarbasis. Dan hoef je niet te schieten 
of te vergassen en is het probleem grotendeels 
opgelost.’

Toekomst 
Bram: ‘Voorlopig hebben we werk genoeg met 
de teelten die we nu hebben. Maar ik sta open 
voor nieuwe dingen. Nieuwe gewassen moeten 
qua logistiek en grondsoort wel passen bij ons 
bedrijf. Verder proberen we de kwaliteit van 
onze pootaardappelen te verbeteren, maar dat 
streven is er in principe voor iedere teelt. Het 
zou � jn zijn als de toekomst ons een goede 
kostprijs zou bieden met een plus. En dat een 
eerlijk product eerlijk betaald wordt. Dan komt 
alles goed.’ 

Bedrijfsgrootte: 268,5 ha
Grondsoort: Zware Klei
Bouwplan: 
• Tarwe: 115 ha
• Spelt: 6 ha
• Haver: 4,5 ha
• Pootaardappelen: 82 ha
• Consumptieaardappelen: 8 ha 
• Suikerbieten: 33 ha
• Uien: 5 ha
• Luzerne: 15 ha
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Op 18 maart heeft Europarlemen-
tariër Agnes Jongerius (PvdA) een 
werkbezoek gebracht aan het NAV-
bestuur. Het vond plaats op de 
Kortenhof in Erichem waar we ook 
de akkers van NAV-bestuurslid Hans 
van Kessel nog konden bezichtigen. 
Tijdens het bezoek hebben we uit-
voerig gesproken over de vrijhan-
delsverdragen. Ook kwamen zaken 
als octrooien op planten, de teelt van 
eiwitgewassen en het nieuwe GLB 
aan de orde. Het was een zeer nuttig 
en geanimeerd bezoek met een goe-
de uitwisseling van informatie. 

U heeft het waarschijnlijk al gehoord: de aan-
vraag voor de Algemeen Verbindend Verklaring 
van de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) is 
goedgekeurd. Dat betekent dat met ingang van 
dit voorjaar aan alle akkerbouwers, wel of geen 
lid van NAV, LTO of NAJK, hef� ngen worden 
opgelegd voor collectief onderzoek en dat het 
onderzoek kan worden gestart. Inmiddels heb-
ben de Sectie Teelt en het bestuur van de BO 
ingestemd met een aantal projecten: 1. Sturen 
op bodemweerbaarheid door toediening van 
organische materialen; 2. Kansrijke eiwitge-
wassen; 3. Nieuwe equivalente maatregelen; 
4. Ontwikkeling nieuwe systematiek voor op-
stellen N-bemestingsrichtlijnen; 5. Regiegroep 
Data Delen; 6. Aaltjesbeheersing (AM); 7. Detec-

tie M. chitwoodi in herfst; 8. Groenbemesters. 
Er zijn nog een aantal projecten die mogelijk nog 
dit jaar worden gestart, maar de Sectie Teelt wil 
pas besluiten als er een goede onderbouwing, 
kostenverantwoording en duidelijkheid over de 
begeleiding beschikbaar zijn.  

Onderzoek BO Akkerbouw gaat van start

Voordelig 
kennismaken 
met de NAV!
Nog geen lid van de enige echte, 
onafhankelijke en sectorale vakbond van 
en voor akkerbouwers, de NAV? 

Word dan nu lid. Dat is nu heel aantrekkelijk: 
tot 1 januari 2017 betaalt u € 100,-. 
Of: u bent al lid maar uw buurman of vriend 
nog niet? Help de NAV versterken en over-
tuig uw collega van het goede en nuttige 
werk van de NAV. Ook voor uw collega geldt: 
tot 1 januari 2017 is de contributie € 100,-.

De NAV is puur sectoraal voor het akker-
bouwbelang en stelt het inkomen van akker-
bouwers 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.
Dit kunt u vinden op www.nav.nl 
of pak de telefoon (0168 - 329 130).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond

Groeneweg 62
4759 BB Noordhoek

tel   0168 - 329 130
fax   0168 - 328 735

e-mail   info@nav.nl
website  www.nav.nl

 @NAV_AkkerBouwer

  Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond

Contactpersonen

Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081

Regio Noord
Ytzen Pieter van der Werff
06 - 20 40 42 66

Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308

Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611

Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
06 - 11 47 21 39

Regio Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 2 juli.

En wat deed de NAV nog 
meer in mei?
• De NAV heeft haar zienswijze op diquat (o.a. Reglone) aangeleverd.
• De NAV heeft in een persbericht haar visie gegeven op het door staatssecretaris Van Dam ge-

publiceerde ‘position paper’ over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. U 
kunt het persbericht vinden op www.nav.nl onder het Thema GLB.

• De NAV heeft een brief van SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) aan 
Minister Kamp medeondertekend, waarin wordt gepleit voor een bindend systeem om oneerlijke 
handelspraktijken  in de agrofoodsector tegen te gaan.

• De NAV heeft deelgenomen aan een anti-TTIP festival en daar haar standpunten uitgedragen 
(zie p.1).

• De NAV heeft meegewerkt aan een enquête over vrijhandelsverdragen svan de werkgroep Eco-
nomische Samenwerking van de denktank The West Wing. The West Wing is een zelfstandige 
en onafhankelijke studenten-denktank  welke het Ministerie van Buitenlandse Zaken van input 
voorziet inzake actuele thema’s gerelateerd aan het Westelijk Halfrond.

• De NAV heeft deelgenomen aan het debat  ‘Naar een ecologisch houdbaar landbouw- en voedsel-
systeem’ in de Rode Hoed en daar haar toekomstvisie op de akkerbouw en het GLB ingebracht.

• De NAV heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over de nieuwe EU-meststoffenverordening 
2016 van het NMI (Nutriënten Management Instituut).

• De NAV heeft deelgenomen aan overleg van de Pootgoed Contact Commissie.
• De NAV was aanwezig bij de of� ciële installering van de nieuwe lector Aardappelketens aan de 

CAH Vilentum in Dronten, Peter Kooman 

mei

23 juni:  Sectordialoog Week van de Akkerbouw 
(zie p.2)

23 juni:  Vergadering landelijk NAV-bestuur
28 juni:  Kaderdag voor alle leden van NAV-werk-

groepen en regiobesturen, Abbenes

Agenda

foto voorpagina: Andries Hoogterp

Agnes Jongerius en Hans van Kessel in gesprek over koolzaad.

Werkbezoek Agnes Jongerius


