
Bijna driekwart van de Nederlandse 
akkerbouwers is het niet eens met 
de vergroening van de bedrijfstoe-
slagen. Slechts 2% is het eens met de 
7% ecologische bestemming die de 
Europese Commissie voorstelt. Dat 
blijkt uit de meningpeiling van de 
NAV. Akkerbouwers hebben een heel 
andere toekomst voor ogen dan de 
richting die de EU op wil gaan.

Aan de meningpeiling onder Neder-
landse akkerbouwers over het toekomstig 
EU-landbouwbeleid en de voorgestelde 
vergroening deden in de tweede helft van 
december 2012 769 akkerbouwers, zowel 
NAV-leden als niet-leden, mee. De respon-
denten beschouwen de huidige toeslagen 
vooral als een mooie aanvulling op te lage 
prijzen en als noodzakelijk om als boer 
te overleven. Toch zijn de toeslagen niet 
populair. Maar liefst 87% van hen wil in 
de toekomst zijn inkomen verdienen via 
goede prijzen van de producten.

7 %  o n h a a l b a a r

Bijna driekwart van de akkerbouwers is het 
niet eens met de vergroening van de toesla-
gen. ‘De toeslagen zijn ingesteld als compen-
satie voor te lage prijzen’, zeggen ze. 10% 
is het wel eens met de vergroening van 
de toeslagen en 16% is het er gedeeltelijk 
mee eens. 60% van de akkerbouwers vindt 
de voorgestelde 7% ecologische bestem-
ming die de EU voorstelt onaanvaardbaar. 

‘De grond in ons land is te duur om aan de 
productie te onttrekken.’ Als sloten, taluds, 
bermen, paden en singels worden gerekend 
tot die 7% en er op de 7% wel gewassen 
mogen worden geteeld die de biodiversiteit 
bevorderen (peulvruchten, vezelgewas-
sen), dan kan 39% van de akkerbouwers 
instemmen met de voorgestelde vergroe-
ning. Akkerbouwers geven massaal aan dat 
7% ecologische bestemming op hun bedrijf 
onhaalbaar is. 8% acht het wel haalbaar. 

Z e l f  k i e Z e n

Slechts 7% van de akkerbouwers vindt 7% 
ecologische bestemming de beste vergroe-
ningsmaatregel. 
Het zelf kunnen kiezen van maatregelen 
die passen bij het eigen bedrijf lijkt 48% de 
beste (of minst slechte) vergroeningsma-
nier. 3% ecologische bestemming in combi-
natie met zelf kiezen uit een keuzemenu is 
een goede tweede met 39%.
31% van de akkerbouwers geeft aan hele-
maal geen vergroeningseisen te willen.

M o g e l i j k h e d e n

Akkerbouwers zien in meer of mindere mate 
mogelijkheden voor vergroeningsmaatrege-
len als precisie- en rijenbemesting, precisie 
gewasbescherming, het op peil houden en 
verhogen van het organische stof gehalte, 
energiemaatregelen (energiebesparing en 
–winning) en de teelt van eiwit- en vezelge-
wassen om de biodiversiteit te bevorderen. 
Van deze onderdelen uit een keuzemenu 

heeft het op peil houden en het verhogen 
van het organische stof gehalte met 88% 
het meeste draagvlak. 72% van de akker-
bouwers geeft aan dat duurzaamheidscerti-
ficering via Veldleeuwerik, VVAK of Global-
Gap op het bedrijf zou kunnen passen.
Overigens zien veel akkerbouwers ook 
andere mogelijkheden voor vergroening 
die passen op het eigen bedrijf.

i e d e r e e n  b a s i s t o e s l a g

De EU heeft voorgesteld dat alleen 
degenen die voldoen aan de vergroenings-
maatregelen in aanmerking komen voor de 
basistoeslag. Slechts 13% is het eens met 
dit voorstel van de EU. 
82% van de akkerbouwers geeft aan dat 
iedereen in aanmerking zou moeten 
komen voor de basistoeslag. Een zesde 
deel van hen vindt het acceptabel dat de 
basistoeslag vervalt als je drie jaar niet aan 
de vergroeningseisen voldoet. 

g e l e i d e l i j k e  o v e r g a n g

73% van de akkerbouwers is voorstander 
van een geleidelijke overgang van toeslagen 
op basis van historische referentie naar 
een gelijk bedrag per ha. 21% zou in een 
keer willen overstappen.
Een ruime meerderheid (61%) wil ook een 
tijdelijke herkoppeling (o.a. zetmeelaardap-
pelen) in de periode van de geleidelijke 
overgang van toeslagen op basis van histo-
rische referentie naar een gelijk bedrag per 
ha. 24% voelt daar niet voor.

De Nederlandse Akkerbouw Vak-
bond nodigt Den Haag en Brussel uit 
tot het radicaal aanpassen van het 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
in de EU. ‘Creëer een beter EU-
landbouwbeleid zodat boeren in de 
toekomst hun inkomen uit de markt 
kunnen halen en voor hun inkomens-
vorming niet langer afhankelijk zijn 
van bedrijfstoeslagen’, schrijft de 
NAV in brieven aan de Europese Com-
missie en het Nederlandse kabinet.

Aanleiding voor de brieven is de duidelijke 
uitspraken van akkerbouwers in de mening-
peiling die de vakbond in de tweede helft van 
december hield. Evenals een grote meer-
derheid van de akkerbouwers wil de NAV 
in de toekomst af van de basistoeslagen. 
‘Zolang het EU-landbouwbeleid echter geen 
adequate bescherming biedt tegen de grillen 

van de wereldmarkt, zullen de basistoeslagen 
zonder aanvullende vergroeningseisen nood-
zakelijk blijven als compensatie voor te lage 
prijzen,’ stelt NAV-voorzitter Teun de Jong.

s t i M u l e r e n  e n  p r a k t i s c h

Indien de Europese Commissie toch vast 
wil houden aan vergroeningseisen voor 
een ‘top-up’ bovenop de basistoeslag dan 
wordt gepleit voor een stimulerend beleid 
dat voorwaarden schept voor verduurza-
mingsmaatregelen die akkerbouwers op 
hun bedrijf zelf passend vinden. ‘Het kan en 
moet veel praktischer. De mogelijkheden die 
akkerbouwers zelf aanreiken zouden leidend 
moeten zijn in plaats van wat achter een 
‘tekentafel’ door ambtenaren is bedacht,’ 
concludeert de NAV-voorzitter. Zo geven 
akkerbouwers massaal aan dat ze moge-
lijkheden zien het organische stof gehalte 
op peil te houden en te verbeteren. ‘Den 

Haag en Brussel zouden dit in het kader van 
vergroening kunnen en moeten stimuleren 
omdat het mes aan twee kanten snijdt. Ener-
zijds heeft het een heel positieve invloed op 
de bodemvruchtbaarheid op langere termijn, 
anderzijds bevordert het de biodiversiteit,’ 
verduidelijkt De Jong. 

e n  d e  b o e r  k i e s t

De NAV-voorzitter geeft ook aan dat een 
keuzemenu waaruit telers kunnen kiezen de 
beste methode is om verduurzaming echt 
een impuls te geven. In zo’n keuzemenu is 
ook plaats voor akkerranden, energiebe-
sparing en –winning, zuinig omgaan met 
mineralen en gewasbescherming, efficiënte 
waterbenutting en andere maatregelen. 
Daarbij ziet hij ook mogelijkheden voor 
duurzaamheidscertificaten die met zo weinig 
mogelijk bureaucratie de vergroening stimu-
leren en borgen.

Oproep aan Den Haag en Brussel

Meningpeiling akkerbouwers: 
Vergroenen GLB moet helemaal anders!
(door afrondingsverschillen is het totaal niet altijd precies 100%)



Huidige bedrijfstoeslagen
Wat is uw mening over de toeslagen in de afgelopen jaren?
a. Mooie aanvulling op te lage prijzen  45 %
b. Noodzakelijk om als boer te overleven 31 %
c. Overbodig iets      6 % 
d. Hoop werk dat weinig oplevert    2 %
e. Noodzakelijk kwaad     14 %
f. Weet niet      2 %

Hoe wilt u als akkerbouwer uw inkomen in de toekomst het liefst verdienen?
a.  Via goede prijzen van mijn producten 87 %
b. Via bedrijfstoeslagen     0 %
c. Deels via de prijzen en deels via toeslagen 12 %
d. Weet niet     0 %

Bedrijfstoeslagen Vergroenen vanaf 2014
Wat vindt u van de vergroening van de bedrijfstoeslagen?
a. Mee eens, ook boeren moeten een bijdrage leveren aan 
 schoner milieu en mooi landschap  10 %
b. Niet mee eens. De toeslagen zijn ingesteld als compensatie 
 voor te lage prijzen     73 %
c. Gedeeltelijk mee eens     16 %
d. Weet niet     1 %

Hoe denkt u over 7% ecologische bestemming die de EU voorstelt?
a. Mee eens     2 %
b. Mee eens als sloten, taluds, bermen, paden 
 en singels onder de 7% vallen   15 %
c. Mee eens als je op die 7% gewassen mag telen die de biodiversiteit 
 bevorderen, bijv. peulvruchten en vezelgewassen 4 %
d. Combinatie van antwoord 2 en 3  18 %
e. Onaanvaardbaar, de grond is in ons land te duur om aan de 
 productie te onttrekken     60 %
f. Weet niet     1 %

Hoeveel procent ecologische bestemming acht u op uw bedrijf haalbaar?
a. 7%  8 % f. 2% 20 %
b. 6%  1 % g. 1% 16 %
c. 5%  8 % h. 0% 15 %
d 4%  7 % i.  Weet niet 6 %
e. 3%  17 % j. Niet van toepassing 3 %

Vergroenen kan anders
Wat vindt u van het keuzemenu als alternatief?
a. Beter dan 7% ecologische bestemming 30 %
b. Goed idee     18 %
c. Liever ecologische bestemming verlagen naar 2 of 3% 18 %
d. Geen goed idee, ik wil helemaal geen eisen 31 %
e. Weet niet     3 %

Wat vindt u van de combinatie 3% ecologisch en zelf kiezen uit keuzemenu?
a. Prima idee     6 %
b. Kan ik mee leven     60 %
c. Slecht idee     28 %
d. Weet niet     6 %

Resultaten Meningpeiling NAV over Vergroening 
Europees Landbouwbeleid 2014-2020
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Wat vindt u de beste (of minst slechte) vergroeningsmanier?
a. 7% ecologische bestemming     7 %
b.  Zelf kiezen uit keuzemenu     48 %
c. 3% ecologische bestemming en zelf kiezen uit keuzemenu  39 %
d.  Weet niet       6 %

Vergroeningsmaatregelen die het best passen bij uw bedrijf
In hoeverre past precisie- of rijenbemesting in de periode 2014 - 2020 op uw bedrijf?
a. Absoluut niet       17 %
b. Met extra inspanningen kan het    26 %
c. Soms wel, soms niet       38 %
d. Prima mogelijk       13 %
e.  Weet niet       3 %
f.  Niet van toepassing       3 %

In hoeverre past het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen 
via precisie- of rijenbespuiting in de periode 2014 - 2020 op uw bedrijf?
a.  Absoluut niet       20 %
b.  Met extra inspanningen kan het    28 %
c.  Soms wel, soms niet       36 %
d.  Prima mogelijk       10 %
e.  Weet niet        3 %
f.  Niet van toepassing       3 %

In hoeverre past het op peil houden en het verhogen van het organische stof 
gehalte in de periode 2014 - 2020 op uw bedrijf?
a. Absoluut niet       5 %
b.  Met extra inspanningen kan het    59 %
c.  Prima mogelijk       29 %
d.  Weet niet       6 %
e.  Niet van toepassing       1 %

In hoeverre is een energiezuinige bewaarplaats en/of energieproductie (zon, wind) 
in de periode 2014-2020 op uw bedrijf mogelijk??
a.  Absoluut niet       11 %
b.  Met extra inspanningen kan het    40 %
c.  Prima mogelijk       34 %
d. Weet niet       7 %
e.  Niet van toepassing       8 %

In hoeverre past de teelt van gewassen die de biodiversiteit bevorderen 
(bijv. eiwit- of vezelgewassen) in de periode 2014-2020 op uw bedrijf?
a.  Absoluut niet       19 %
b.  Zou kunnen       58 %
c.  Prima mogelijk       11 %
d.  Weet niet       9 %
e.  Niet van toepassing       3 %

In hoeverre past duurzaamheidscertificering in de periode 2014-2020 bij uw bedrijf?
a.  Absoluut niet       15 %
b. Zou kunnen        55 %
c. Prima mogelijk       18 %
d. Weet niet       10 %
e. Niet van toepassing       2 %

 

7% 

48%  

39% 

6%

Wat vind u de beste (minst slechte) 

7% ecologische bestemming  

Zelf kiezen uit keuzemenu 

3% ecologische bestemming en 
zelf kiezen uit keuzemenu 

Weet niet 

20% 

28%  36% 

10% 

3% 3%

 

In hoeverre past precisie of rijenbespuiting op bedrijf? 

Absoluut niet 

Met extra inspanningen 
kan het 

Soms wel, soms niet 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

5% 

59%  

29% 

6% 

1% 

In hoeverre past organische stof op peil houden/verhogen op 
bedrijf? 

Absoluut niet 

Met extra inspanningen kan 
het 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

20% 

28%  36% 

10% 

3% 3%

 

In hoeverre past precisie of rijenbespuiting op bedrijf? 

Absoluut niet 

Met extra inspanningen 
kan het 

Soms wel, soms niet 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

5% 

59%  

29% 

6% 

1% 

In hoeverre past organische stof op peil houden/verhogen op 
bedrijf? 

Absoluut niet 

Met extra inspanningen kan 
het 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

19%  

58%  

11%  

9%  

3%

In hoeverre is teelt biodiversiteit bevorderende 

gewassen mogelijk op bedrijf?  

Absoluut niet 

Zou kunnen 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

11% 

40% 34% 

7% 

8% 

In hoeverre is energiebesparing/energiewinning 
mogelijk op bedrijf? 

Absoluut niet 

Met extra inspanningen 
kan het 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

15% 

55% 

18% 

10% 

2% 

In hoeverre past duurzaamheidscertificering op  bedrijf? 

Absoluut niet 

Zou kunnen 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

 

 

6%  

60%  

28%  

6% 

Mening over combinatie 3% ecologisch en zelf 
kiezen 

Prima idee 

Kan ik mee leven 

Slecht idee 

Weet niet 

17% 

26%  

38% 

13% 

3%

 

3%

 

In hoeverre past precisie- of rijenbemesting op bedrijf 

Absoluut niet 

Met extra inspanningen 
kan het 

Soms wel, soms niet 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

11% 

40% 34% 

7% 

8% 

In hoeverre is energiebesparing/energiewinning 
mogelijk op bedrijf? 

Absoluut niet 

Met extra inspanningen 
kan het 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 

15% 

55% 

18% 

10% 

2% 

In hoeverre past duurzaamheidscertificering op  bedrijf? 

Absoluut niet 

Zou kunnen 

Prima mogelijk 

Weet niet 

Niet van toepassing 



Met het opheffen van het Product-
schap Akkerbouw komt de plant-
gezondheid en daarmee de Neder-
landse export in gevaar. Dat stelt 
de NAV. Verordeningen die van 
belang zijn voor het vredig naast 
elkaar leven van akkerbouwers 
en voor onze goede naam in het 
buitenland dreigen te verdwij-
nen. Dat mag volgens de NAV niet 
gebeuren.

De volgende teeltvoorschriften plant-
gezondheid (dreigen te) vervallen:
• Voedselveiligheid
• Aardappelmoeheid
• Wratziekte
• Phytophthora
• ATR en TBM
• Valse meeldauw
• Knolcyperus
• Wilde haver

t e e l t o n d e r Z o e k

De plantgezondheid is niet alleen in 
gevaar door het vervallen van de teelt-
voorschriften. Ook onderzoek naar 
plantgezondheid en duurzaamheid dreigt 
weg te vallen met het opheffen van het 
Productschap Akkerbouw. 

Daarbij kunt u denken aan:
• Effectieve gewasbescherming
• Actieplan aaltjesbeheersing
• Masterplan phytophthora
• Fytosanitair onderzoek
• Masterplan Mineralen Management

g e Z o n d e  a k k e r b o u w

Met andere akkerbouworganisaties on-
derzoekt de NAV de mogelijkheden om 
zowel de teeltvoorschriften voedselveilig-
heid en plantgezondheid als het teelton-
derzoek gericht op plantgezondheid en 
duurzaamheid op een of andere manier in 
de benen te houden. Dat is in het belang 
van een gezonde akkerbouw en voor 
onze exportpositie. Essentieel is dat de 
overheid meewerkt aan het algemeen 
verbindend verklaren zodat alle telers 
verplicht mee moeten doen. De NAV no-
digt de Tweede Kamer uit mee te werken 
aan een regeling. Overigens denken ook 
andere landbouwsectoren na over welke 
taken essentieel zijn om te behouden. 

Onder de deelnemers aan de mening-
peiling heeft de NAV twee iPads verloot. 
De gelukkigen zijn:
 - J.P. Heermans, Middenmeer (NH)
 - B.J. Huizing, Zeerijp (Gr)

Van harte gefeliciteerd en veel plezier 
met de tablet.
De NAV zal de prijzen op 27 februari 
op het NAV-jaarcongres uitreiken aan 
de winnaars.

Winnaars iPad

Meer over Toeslagen na 2014
Wie zou in aanmerking moeten komen voor de basistoeslag?
a.  Iedereen 65 %
b.  Degenen die voldoen aan vergroeningseisen 13 %
c.  Iedereen, maar vervalt als je 3 jaar niet aan 
 vergroeningseisen voldoet 16 %
d.  Weet niet 6 %

Geleidelijke overgang naar gelijk bedrag per hectare?
a.  Ja, geleidelijke overgang 73 %
b.  Nee, in een keer 21 %
c.  Weet niet 6 % 

Wat vindt u van geleidelijke overgang naar gelijke hectarepremie gekoppeld aan tijdelijke herkoppeling?
a. Mee eens 61 %
b. Mee oneens 24 %
c.  Weet niet 15 %
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Plantgezondheid in gevaar


