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Mestregels Global GAP monopolistisch gedrag
Twee weken geleden werden we opeens opgeschrikt door de publicatie
van nieuwe mestregels voor Global
GAP certiﬁcering, die per 1 juli 2016
van kracht moeten worden.
De achtergrond van deze aangescherpte regels
is vooral dat er op groenten regelmatig ziekteverwekkende bacteriën gevonden zouden worden
en in mindere mate dat men vreest voor medicijnresten. De bron zou hiervan bij de bemesting van
akkers met organische mest voorafgaande aan
de teelt liggen. Als oplossing hebben de supermarkten middels de Global GAP certificering
hiertegen eenzijdig als maatregel een verbod op
onbewerkte organische mest (dus zonder hittebehandeling) voorafgaand aan de teelt ingesteld. Met dien verstande, dat de maatregel niet
geldt voor producten die ten allen tijde gekookt
worden, zoals aardappelen en suikerbieten.
Voor gewassen waarvan het oogstproduct niet
in aanraking met de grond komt, zoals graan
en bijvoorbeeld spruit- en bloemkool geldt een
termijn van 3 maanden; voor gewassen die wel
in aanraking met de grond komen en ook rauw

Optimalisering van de opbrengst en een hogere
graad van efficiency zijn medebepalend voor
het bedrijfsresultaat. Hiervoor heeft de NAV
meerdere pijlen op de boog: van een betere
marktpositie in de keten tot een beter beleid
ten aanzien van bemesting en mineralen of tot
het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen. Dit alles om tot een efficiënte en
rendabele bedrijfsvoering te komen, met een
gelijk ‘speelveld’ ten opzichte van onze collega’s elders in het land en binnen Europa.

Tegenstrijdige politiek
Een aspect waar de NAV de laatste tijd steeds

23ste jaargang

gegeten kunnen worden (peen en uien) geldt de
termijn van 6 maanden.

uit Egypte geïmporteerde gekiemde groentes
als taugé en andere soorten en ten tweede dat in
winkels iedereen wel zonder controle op hygiëne
met zijn handen aan de producten mag komen.

Eerst probleem aantonen

Duurzaamheid in het gedrang

De kernvraag luidt natuurlijk hoe groot het probleem is. Al sinds mensenheugenis wordt mest
gebruikt in de akker- en tuinbouw om het gewas en de bodem te voeden. Hierover zijn nooit
alarmerende signalen naar voren gekomen dat
er daardoor ziekteverwekkers verspreid zouden
worden. Ook de NVWA of de vroegere Keuringsdienst van Waren hebben dit nooit geconstateerd. Dus indien er werkelijk sprake is van een
probleem dat opgelost moet worden, dan dagen
we hiermee de supermarktbranche en de Global GAP uit om met bewijzen te komen, zodat
we dan gezamenlijk naar een oplossing kunnen
zoeken. Want telers en levensmiddelenindustrie
hebben natuurlijk hetzelfde belang bij onbesproken voedselveiligheid. Nu lijkt het er op dat de
emotie regeert, vooral omdat in de pers de EHEC
als voorbeeld genoemd is. Hierbij mag niet vergeten worden ten eerste dat deze bacteriën in het
geheel niet bij komkommer of andere vruchten
bleken voor te komen, maar afkomstig waren van

Het eenzijdig handelen van de Europese supermarktbranche komen we vaker tegen; met
eenzijdige prijsverlagingen, oprekken van betalingstermijnen etc. Dit past absoluut niet in
het gepropageerde keten-denken, waarbij de
verschillende schakels nu juist in overleg moeten treden om tot gezamenlijke winst te komen.
Ook zou de onterechte ban op organische mest
het duurzaamheids-denken op het spel zetten:
immers om mineralenverlies tegen te gaan verplicht ook de wetgever telers tot voorjaarsgebruik. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot een
betere organische stofvoorziening en daarmee
de bodemvruchtbaarheid op de langere termijn
beperkt. De biologische landbouw zal zijn toevlucht in het geheel tot compost moeten zoeken. Kortom: deze aanscherping van de Global
GAP eisen moet van tafel en de levensmiddelenindustrie/detailhandel moet werk maken van
onze uitnodiging om eventuele problemen in
kaart te brengen!

NAV op de bres voor landbouwstructuur
Alhoewel de hoofddoelstelling van de
NAV nog altijd op het vlak van de (internationale) landbouwpolitiek ligt, met
het basisplan ‘genoeg is beter’ als uitgangspunt, beweegt de NAV zich ook
daadwerkelijk op het vlak om de voorwaarden voor het uitoefenen van het
akkerbouwbedrijf te optimaliseren.

Nummer 11

vaker tegenaan loopt is dat de verschillende
lagen van overheden binnen Nederland een
tegenstrijdige politiek voeren. Dus enerzijds
erkent de nationale regering middels beleidsnota’s en uitspraken van de staatssecretaris,
de minister-president of zelfs de koning het
belang van de landbouw als economische
factor, die ten volle haar ontwikkelingskansen
moet kunnen benutten. Uiteraard wel binnen
een samenhang met maatschappelijke, sociale
en milieukundige factoren. Frustrerend wordt
het anderzijds wanneer andere ministeries of
lagere overheden dit beleid doorkruisen met tegengestelde maatregelen. In het belang van de
leden en de akkerbouw besteedt de NAV meer
en meer aandacht om ook binnenlands het gelijke speelveld in tact te houden.

Voorbeelden
Een paar recente voorbeelden spelen zich af
in Noord-Nederland. Hier is door het Ministerie
van Onderwijs en Cultuur in een gebied met
lintbebouwing in de gemeente Het Bildt niet

enkel de bebouwde streek aangewezen tot beschermd dorpsgezicht, maar ook met één pennenstreek de achterliggende landbouwkavels
van bijna 3000 ha. Er komen dan beperkingen
te liggen op de inrichting van de kavels, de bedrijfsgebouwen en bijvoorbeeld zonnepanelen
op de zichtbare zuidzijden van boerderijdaken.
Hierover is een bezwaarprocedure opgestart,
waarvan we in afwachting van de gerechtelijke
uitslag zijn. Op de grens van Groningen en
Friesland ligt het Lauwersmeer, rond 1970 afgedamd en veranderd in een natuur- annex landbouwgebied, met daarnaast een stevige functie
in de afwatering van zowel Friesland, Groningen
als Drenthe. Omdat in het natuurgebied de
ontwikkeling tot natuurbos de beheerders niet
zint, is het plan opgevat om in het groeiseizoen
middels een (tijdelijke) peilverhoging van het
Lauwersmeer deze bosontwikkeling tegen te
gaan. De consequentie is echter dat de afwatering van grote delen van de drie noordelijke
provincies daardoor stagneert, omdat er veelal
middels natuurlijke afstroming gewerkt wordt.
lees verder op pagina 2
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Van de Voorzitter
De ontwikkelingen in het Midden-Oosten veroorzaken ook in Europa steeds meer problemen;
niet alleen de stroom van vluchtelingen en de
veiligheidssituatie baren de nodige zorgen. Ook
de gebrekkige
wil tot Europese
samenwerking
wordt nu duidelijk blootgelegd.
Daarnaast is het
Midden-Oosten
zelf ook nog
eens een belangrijke afzetmarkt voor diverse landbouwproducten. De handel daar naar
toe heeft onmiskenbaar te lijden onder de oorlog en de door economische stagnatie optredende valutatekorten en betalingsproblemen.

Spanningen
We hebben in Nederland best wel kritische opmerkingen over de wijze van invulling van het
Europese landbouwbeleid en ook de ‘Brusselse bureaucratie’, maar dat wil niet zeggen
dat we tegen het Europese systeem van vrij
verkeer voor onze landbouwproducten zijn.
Als Nederland vormen wij een open economie,
met veelal de belangrijkste afzetmarkten in de
ons omringende landen. Opwerpen van nieuwe
handelsbarrières door grenzen of het niet langer erkennen van de gemeenschappelijke standaarden, pakken per definitie nadelig uit voor
de op export gerichte landen. In dat licht is het
beslist spannend dat Groot-Brittannië voorwaarden gaat stellen aan de continuïteit van het
EU lidmaatschap en dat Oost-Europese staten
richting Europese integratie met twee maten
meten (wel de lusten niet de lasten). Waar een
mogelijke herijking van de EU toe gaat leiden

is nu volstrekt speculatief, maar dit vormt wel
de grootste uitdaging voor het komende Nederlandse EU-voorzitterschap.
Dichter bij huis moet de boer onderwijl zijn bedrijf op de best mogelijke wijze runnen en in de
staart van het veldseizoen 2015 de oogst en
de voorbereiding voor het volgende seizoen zo
goed als mogelijk afronden. Bij de afzet van de
gewassen en dan met name voor de aardappelen
is een transparante weergave van het marktverloop vereist. Ook hier zit spanning tussen
de wijzen van notering voor frites-aardappelen.
En ook hier is het van belang dat geschillen bijgelegd worden en voor geheel Nederland de
werkelijke marktwaarde van het belangrijkste
akkerbouwgewas zichtbaar gemaakt wordt.


Teun de Jong

Brancheorganisatie gaat voor collectief onderzoek
De Brancheorganisatie Akkerbouw
(BO) heeft als belangrijkste doelstelling om het onderzoek wat nuttig is
voor de akkerbouw opnieuw mogelijk
te maken.
In de afgelopen maanden zijn hoofdlijnen
voor een onderzoeksprogramma opgesteld
en is een werkwijze ontwikkeld om wensen
te verzamelen en te beoordelen. Dit heeft
geresulteerd in de aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij het
Ministerie van Economische Zaken. Zo’n
AVV houdt in dat er een verplichte bijdrage komt van alle akkerbouwers ten behoeve

van het onderzoek. Al het geld zal direct aan
de onderzoeksprojecten worden besteed.
De financiering van de BO zelf wordt gedragen door de deelnemende organisaties.
De aanvraag voor de AVV is ingediend medio november. Het is nog geheel niet zeker
of de aanvraag zal worden gehonoreerd. De
BO roept desondanks nu wel op om wensen voor onderzoek in te dienen. Immers,
als men wacht met de hele procedure tot
de AVV er is, is het groeiseizoen van 2016
al verloren voor veldproeven. Dus ondanks
het risico dat er uiteindelijk geen AVV en dus
geen collectief gefinancierd onderzoek komt,
kunt u nu al wensen indienen voor onder-

NAV overlegt met beleidsmakers over GLB
De NAV heeft ambtelijk overleg gevoerd op
het Ministerie van Economische Zaken over
het nieuwe GLB en de problemen waar akkerbouwers tegenaan lopen bij de invulling van
de vergroening. Voor de goede orde: elk jaar
kunnen de eisen voor de vergroening worden
aangepast. Hiervoor moeten verzoeken door
het Ministerie voor 1 juli in Brussel worden ingediend voor het volgende jaar. Dus zaken die
wij nu hebben aangekaart gaan op zijn vroegst
in 2017 spelen.

Een aantal zaken zijn duidelijk geworden. Zo
is een harde eis van de Europese Commissie
dat de gewassen die meetellen voor de vergroening niet op productie mogen zijn gericht. Daarmee is bijvoorbeeld het weiden van
schapen op akkerranden niet bespreekbaar.
Ook is duidelijk geworden, dat bij de 5% eis
geldt, dat het hier gaat om de totale oppervlakte waarmee deze eis wordt gehaald, niet
om totale percelen. Dat betekent dat delen van
percelen eerder mogen worden bewerkt, mits
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verbod in Noord-Holland. Deze uitbreiding is
door de Provinciale Staten afgewezen.

NAV op de bres voor landbouwstructuur
Hieruit volgt natuurlijk ook een hoger waterpeil
in de genoemde gebieden met veel meer kans
op wateroverlast, wat ten koste gaat van de
productiviteit van de landerijen. Ook hiertegen
heeft de NAV een zienswijze ingediend. Een
derde, inmiddels afgehandelde voorbeeld wat
goed is afgelopen, is het bezwaar dat de NAV
heeft gemaakt tegen uitbreiding van het jacht-
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Boerenbelangen
De NAV zal daar waar mogelijk middels zienswijzen en bezwaarschriften de beleidsmakers
blijven wijzen op de belangen van de akkerbouwers en zo de regering houden aan het veelvuldig uitgedragen beleid dat de landbouw ruim
baan moet krijgen.

zoek waarvan u denkt dat het nuttig is. Bij de
beoordeling is veel ruimte voor akkerbouwers ingeruimd om aan te geven welke ingediende wensen de hoogste prioriteit moeten
krijgen.
Opgeven van de onderzoekswensen kunt u
tot en met 15 december doen direct bij de
BO Akkerbouw: www.bo-akkerbouw.nl of vóór
15 december insturen aan het NAV-kantoor.
Wilt u deelnemen aan de pool van boeren die
de wensen beoordelen op prioriteit, dan kunt u
uw belangstelling voor 10 december doorgeven
aan het NAV-kantoor (info@nav.nl). Het bestuur
zal ook actief mensen benaderen hiervoor.

het over-gebleven gebied nog voldoet aan de
5% eis.
De NAV heeft er op aangedrongen om een aantal
maatregelen nader te bezien en ook om te
monitoren of het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de vergroeningspercelen niet leidt tot een toename van middelengebruik in het volgende seizoen. We zullen ruim
voor 1 juli 2016 bezien of er nog meer wensen
zijn die we in het belang van een praktische invulling door de boeren kunnen voorstellen als
wijziging voor 2017.

Vacatures in diverse
werkgroepen
De NAV kent verschillende werkgroepen waarin
het beleid over het betreffende onderwerp grotendeels wordt bepaald. Er is momenteel ruimte
voor nieuwe leden in de werkgroepen Granen
(liefst Flevoland), Suiker en Mineralen en de nieuwe werkgroep Klimaat. Heeft u interesse, neemt u
dan contact op met het NAV-kantoor.

Elke maand laten we onder de titel ‘NAV-er in
beeld’ een NAV-lid aan het woord. Deze keer een
oud- NAV-lid mevr. Riky Schut - Hakvoort die het
openhartige autobiograﬁsche boek ´De kroniek
van een boerenleven´ heeft geschreven. Een
boek over het boerenleven tegen de achtergrond
van de ontwikkelingen in de maatschappij, de
landbouw, de kerk en de vrouwenstrijd, dat in juli
van dit jaar uitgekomen is.

Riky Schut: ‘Fatsoenlijke prijs noodzakelijk’
Agrarische achtergrond
De 73-jarige Riky Schut en haar man komen
oorspronkelijk uit de Achterhoek. Hij kon thuis
geen boer worden, maar wilde het graag. Samen hebben ze 8 jaar gepionierd in de polder,
waar hun oudste 2 kinderen geboren zijn. Het
lukte niet om in aanmerking te komen voor een
boerderij. Dit viel hen zwaar, maar ze besloten
’de kop’ niet te laten hangen en gingen op zoek
naar een andere mogelijkheid en vonden een
pachtboerderij van 22 ha in Limburg. Een van
de boerderijen van de Kasteelheer van Lottum
konden ze financieel behappen. ´Want boer
worden was ook in die tijd al niet gemakkelijk´,
vertelt Riky. ´We verhuisden van het nieuwe,
open land naar het oude, besloten land, van
een gebied waar alles modern, nieuw en strak
was, naar een oude verwaarloosde boerderij.
Van een gemeenschap met alleen maar vooruitstrevende jonge gezinnen, naar een traditionele, soms behoudende gemeenschap met
verschillende generaties.´ Ze vonden er hun
plek en hebben er samen met hun vier kinderen
van 1971 tot 2004 goed geboerd op hun gemengde bedrijf met akkerbouw (graan, aardappelen, bieten en maïs) en varkens, zoogkoeien
en jongvee. Het bedrijf is later uitgebreid naar
28 hectare.

Waarom dit boek
´Toen mijn vader in 1991 op 91-jarige leeftijd
overleed en wij met 11 kinderen rondom zijn
sterfbed stonden, hebben we gehuild en gelachen. Plots realiseerde ik me, dat we niets meer
konden vragen. Ook omdat mijn moeder al eerder was overleden. Ik dacht, dat ga ik anders
doen, ik ga een boek schrijven. Het speelde constant door mijn hoofd en in 2010 ben ik er echt
mee begonnen. We waren toen verhuisd naar
een kleinere woning. Mee verhuisd waren dozen
met administratie van het bedrijf en mijn oude
agenda’s vanaf de jaren zestig. Die ben ik door
gaan nemen. Belangrijke gebeurtenissen legde

ik systematisch vast. Ik vroeg mijn man zijn historie van kinds af aan te beschrijven. Die heb ik
in het boek verweven met mijn achtergrond en
historie, tot daar waar we elkaar ontmoetten en
ons gezamenlijk leven begint in 1967. Alles is
beschreven tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de maatschappij, de landbouw,
de kerk en de vrouwenbeweging en de seizoenen binnen het bedrijf. Met hoogte- en dieptepunten, zoals die van de varkenspest in 1997.´

Voor wie is dit boek
´Ik heb het in eerste instantie geschreven voor
ons nageslacht maar ook als hommage aan alle
mensen die we in ons leven hebben mogen ontmoeten en met wie we hebben samengewerkt.
Iedereen die betrokken is bij de landbouw zal
in het boek momenten van herkenning beleven.
Omdat ik van thuis een groot gevoel voor rechtvaardigheid en sociale betrokkenheid heb meegekregen, is onze wereld altijd groter geweest
dan alleen het boerenbedrijf. De veranderende
wereld door de jaren heen lees je tussen de regels door. De voorkant van het boek is een eigen
foto van onze laatst geteelde gerst.´

NAV lid
´Vanaf de oprichting zijn we actief lid geweest
van de NAV tot we in 2004 gestopt zijn met ons
bedrijf. We hadden geen opvolgers. Wel hebben 2 van onze kinderen in Wageningen aan
de Landbouwuniversiteit gestudeerd. Ik ben in
2001 betrokken geweest bij de oprichting van
Platform Aarde Boer en Consument, wat mede
door de NAV, NMV, Landelijke boerinnen, Kritisch landbouwberaad, de SP en Groenlinks
van de grond is gekomen. Ik volg de website
van ABC nog op de voet en ben in mijn eigen
gemeente Horst actief in een landbouwgroep.
Ik heb de NAV ook genoemd in het boek.´

Citaat over de NAV
´We zitten eind jaren tachtig. Er komt een her-

vorming van het Europese Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). Brussel krijgt het meer
voor het zeggen. Boeren die nadelen ondervinden van verlaging van prijzen worden met rechtstreekse steun per bedrijf gecompenseerd. De
reguliere landbouworganisaties verenigen zich
in de Land- en Tuinbouworganisatie LTO en kiezen voor de vrije wereldmarkt; ze laten daarmee
hun eigen achterban, de boeren en de tuinders,
knokken op hun gezinsbedrijven voor eerlijke
prijzen en bestaanszekerheid. Een reactie daarop zijn het ontstaan van vrije agrarische vakbonden in de akkerbouw, de melkveehouderij
en de varkenshouderij. Deze bonden gaan voor
duurzaamheid, faire opbrengstprijzen en gelijkwaardige posities in de voedselketen en marktmacht. Behalve dat we lid zijn van de Limburgse
Landbouw en Tuinbouwbond (LLTB) worden we
lid van de politiekbewuste en vooruitstrevende
Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Vooral in
deze NAV ontmoeten we zelfbewuste en goed
opgeleide boeren en boerinnen, het geeft ons
nieuwe inzichten in de landbouw hier en wereldwijd. Men staat dicht bij onze visie om op te
komen voor onze boerenachterban die met hun
ambachtelijke kennis van hun geteelde aardappelen en graan een fatsoenlijke prijs moeten
kunnen verdienen. Pas dan kunnen we als boer
blijven bestaan, recht doen aan het milieu en de
kwaliteit van plant en dier en zorgen voor een
leefbaar platteland. We voelen ons steeds meer
aangetrokken bij deze progressieve boeren en
boerinnen met een duidelijke koers. Ook hebben
zij oog voor noodzakelijke productiebeheersing
in de landbouw om zo op de markt als boer een
betere prijs te krijgen. De NAV heeft de leuze:
‘Genoeg is beter!’
Het boek ´De kroniek van een boerenleven´
van Riky Schut-Hakvoort is verkrijgbaar via
www.boekscout.nl en www.bol.com.nl voor de
prijs van € 19,15 (exclusief verzendkosten).
ISDN 978-94-0221-831-2.
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En wat deed de NAV nog
meer in november?

november

• De NAV heeft een zienswijze ingediend over de voorgenomen wetswijziging over handhaving van
het mededingingsrecht. In het wetsvoorstel wordt het voor alle partijen verderop in de keten mogelijk om geleden schade door schending van de mededingingswet te verhalen op de overtreder.
Dat zou voor boeren betekenen dat iedereen van handelaar tot (internationale) consument schadevergoeding kan eisen. Het hele bezwaar hiertegen van de NAV is te lezen op
https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewet_richtlijn_privaatrechtelijke_handhaving_
mededingingsrecht/reacties.
• Vier leden van de NAV-werkgroep Gewasbescherming hebben deelgenomen aan de door Nefyto
georganiseerde maatschappelijke dialoog ‘Van teler tot retail’. Hierbij was de insteek van Nefyto
dat de producenten van gewasbeschermingsmiddelen vooral luisterden naar wat zij volgens de
keten kunnen verbeteren.
• Verschillende leden en bestuursleden hebben meegewerkt aan een achtergrondartikel wat binnenkort zal verschijnen in het blad Akker.
• Twee leden van de NAV-werkgroep Agro-ecologie zijn bij de bijeenkomst ‘Veranderende voedsellandschappen’ geweest, georganiseerd door de Hogeschool Velp. Hierbij was vooral veel aandacht
voor ´voedselbossen´. Er waren veel nieuwe ideeën maar weinig aandacht voor de belangen van
de grootschalige landbouw en voedselproductie.
• De NAV heeft deelgenomen aan bijeenkomsten van Aarde Boer Consument en de groep boerenorganisaties die zich bezighoudt met vrijhandelsverdragen.
• Het eindrapport van het Grundtvig-project over agro-ecologie is ingediend.
• De NAV heeft deelgenomen aan CBAV (Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt)
en aan voortgaand overleg over equivalente maatregelen bemesting.

Openingstijden NAVkantoor in december
In de weken rondom de feestdagen in december gelden er andere openingstijden voor het
NAV-kantoor: van 21 dec t/m 3 januari zijn we uitsluitend geopend op dinsdag en woensdag van
9 tot 12 uur. De mail aan info@nav.nl wordt wel
dagelijks gelezen.

Agenda
16 december 2015: Landelijk NAV bestuur
17 februari 2016:
ALV en jaarcongres
foto voorpagina: Hans van Kessel

Potato TOP
De NAV participeert in het door de Provincie Fryslân geïnitieerde project om tot een
kwaliteitsverhoging van de pootgoedteelt in
Noord-Nederland te komen. Het project behelst
het door middel van een geconcentreerd kenniscentrum (naar het voorbeeld van Seed Valley)
bestaande kennis beter beschikbaar voor de
praktijk te maken en om voor geconstateerde
problemen op het gebied van bodemstructuur,
klimaatverandering, verzilting en (nieuwe) ziekteverwekkers oplossingen te vinden. In het kenniscentrum zullen onderzoeksinstellingen, telers, handelshuizen en kwekers samenwerken,
die opereren in de gehele Noordelijke klei-akkerbouwstreek. Dit gebied beslaat 70.000 ha
akkerbouw, waar 40% van het Nederlandse
pootgoed geproduceerd wordt. Doel van het
project is om de bestaande positie in de markt
te waarborgen en te versterken, waarbij het
project ook een sterke sociale functie heeft omdat de pootaardappelteelt een belangrijke economische pijler is (meer dan 5000 arbeidsplaatsen) onder het Friese en Groningse platteland.
Doordat de deelnemende partijen ook landelijk
opereren zullen resultaten niet tot de genoemde
regio’s beperkt blijven.

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 2016 betaalt u € 0,-. 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: tot 1 januari
2016 is de contributie € 0,-.
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.
Dit kunt u vinden op www.nav.nl
of pak de telefoon (0168 - 329 130).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond
Groeneweg 62
4759 BB Noordhoek
tel
fax

0168 - 329 130
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
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Regio Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

