
25 jaar NAV 

 

 

 
 

 

 

Nederlandse Akkerbouw Vakbond 

1 

NAV-visie op de Nederlandse akkerbouw tot 2030 



Visie NAV 

Visie NAV: Een goed inkomen voor akkerbouwers 

• Economisch en maatschappelijk duurzame akkerbouw 

 

Gewenste situatie: 

 Nederlandse boeren produceren op een duurzame manier 

kwalitatief goed, veilig voedsel én kunnen daarmee een 

paritair inkomen verwerven. 

 Nederlandse consumenten zijn zich bewust van de goede 

kwaliteit van het in Nederland geproduceerde voedsel en 

zijn bereid daarvoor een passende prijs te betalen. 
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Economisch duurzaam 

• Doel: Inkomen uit de markt en niet afhankelijk van 

bedrijfstoeslagen 

 

• In Europa herverdeling GLB-geld van NW naar Z en ZO 

• ‘80% van GLB geld gaat naar 20% grootste boeren’: 

• verkeerd beeld, want  

• 72% gaat naar bedrijven van 5 - 250 ha,  

• 27% naar bedrijven onder 5 ha  

• maar 1% naar bedrijven groter dan 250 ha! 

• familiebedrijven van 5-250 ha hebben helaas toeslagen nog nodig! 

• Liberalisering is nog steeds de politieke keuze 
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Economisch duurzaam 

Wat hebben we bereikt: 

• Veel aandacht voor gevolgen 

vrijhandelsverdragen voor 

landbouw 

• In Nederland en Europa meer 

aandacht voor oneerlijke 

handelspraktijken 

• Meer aandacht voor slechte 

positie boeren in keten 
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Economisch duurzaam 

Hoe verder: 

• Eerlijke prijzen 

• Aanbodbeheersing en marktbescherming binnen Europa 

• Landbouw buiten vrijhandelsverdragen houden 

• Meer mogelijkheden binnen mededingingswet voor boeren  

• Sancties bij oneerlijke handelspraktijken 

 

 

 

 

 

5 

Nederlandse Akkerbouw Vakbond 



Economisch duurzaam 

Wat is er nodig: 

 Overgang: eerst landbouw buiten vrijhandelsverdragen en 

ruimte voor aanbodbeheersing, dan pas toeslagen beperken 

 Boeren moeten zich tot een zelfde marktaandeel kunnen 

organiseren als afnemers (bv. AH 35% marktaandeel) 

 Onafhankelijke Autoriteit tegen oneerlijke handelspraktijken 
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Maatschappelijk duurzaam 

  Doel: akkerbouw die  

• gezonde, veilige producten oplevert  

• niet ten koste gaat van de omgeving  

• de grond zo achterlaat dat onze kinderen 

er ook gewassen op kunnen verbouwen 
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Maatschappelijk duurzaam 

Wat hebben we bereikt: 

 Nieuwe impuls eiwitteelt en veredeling 

eiwitgewassen  

 Aandacht bij akkerbouwers voor klimaat met 

Jaarcongres ‘Klimaat en Akkerbouw’ en uitrollen 

Cool Farm Tool 

 Aandacht voor goed bodembeheer 

 Mede-opsteller van Actieplan Plantgezondheid 

 Website voor burgers en beleidsmakers :  

 www.akkerbouw--van-nu.nl 
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Hoe verder: 

• Goed bodembeheer 

• Minimale emissie en residuen van 

gewasbeschermingsmiddelen 

• Opslag van CO2 tegen klimaatverandering 

• Meer teelt van eiwitgewassen 

• Toelating gebruik nieuwe veredelingstechnieken 

• Meer laag-risico gewasbeschermingsmiddelen 

• Kortere kringlopen en kortere ketens 

• Bevorderen biodiversiteit 

 

 

 

 

Maatschappelijk duurzaam 
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Maatschappelijk duurzaam 

Wat is er nodig: 

 Wet- en regelgeving, die de doelen ondersteunt 

 Langjarige beleid 

 Voor geïntegreerde landbouw is geïntegreerd beleid nodig 

 

Drie voorbeelden: 

1. Gewasbescherming 

2. Bodembeheer 

3. Plantaardig eiwit 
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Maatschappelijk duurzaam 

Voorbeeld 1 Gewasbescherming: 

1. Verbod neonicotinoïden ook als zaadcoating bietenzaad:  

 - coating geen effect op bijen 

 - meer bespuitingen nodig 

2. Verbod op middelen voordat alternatieven als nieuwe 

veredelingstechnieken en laag-risico-middelen beschikbaar zijn 

 

Dus:  

• Derogatie neonics op bietenzaad 

• Versnelde toelating laag-risico middelen en nieuwe 

veredelingstechnieken 
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negatieve impact op natuur 

en bedrijfsvoering 



Maatschappelijk duurzaam 

Voorbeeld 2 Bodembeheer: 

 Opbouw organische stof in bodem gewenst voor bodemvruchtbaarheid 

en tegen klimaatverandering, maar:  

     huidige mineralenwetgeving werkt dit tegen! 

 Woud aan normen en instanties die zich met mineralen bezig houden 

>>> boeren zien door de bomen het bos niet meer 

 

Dus: 

• Meer ruimte nodig in mineralenwetgeving voor gebruik 

dierlijke mest en compost 

• Eén beleid nodig wat betreft mineralen 
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Maatschappelijk duurzaam 

 Voorbeeld 3 Plantaardig eiwit: 

 Eiwitgewassen dragen bij aan  

• Duurzaamheid, want geen N-bemesting 

• Biodiversiteit 

• Europese zelfvoorziening (plantaardig) eiwit 

 Stimulans door Soy Declaration en meetellen als vergroening 

 Maar: 

• Vrije invoer van buiten EU door vrijhandelsverdragen 

• Verbod op gewasbeschermingsmiddelen in eiwitgewassen in vergroening  

 

Dus: 
 Brussel moet meer consistent kiezen voor stimuleren  

    van teelt van eiwitgewassen 
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Kansen 

 Goed, gezond voedsel produceren op een duurzame 

manier is goed mogelijk in Nederland 

 Akkerbouw kan rol spelen bij verminderen 

klimaatverandering 

 Aandacht voor kleinere kringlopen en kortere ketens 

bevordert positie boeren en is goed voor milieu: gesleep 

met voedsel over de hele wereld moet stoppen 

 Hoog opleidingsniveau van boeren bevordert innovatie en 

verduurzaming  
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Tenslotte 

 Voedselsoevereiniteit is belangrijk 

 Nederland produceert veel, goed en veilig voedsel 

 Het moet voor boeren ook leuk blijven om boer te zijn 

 Wanneer de belemmeringen te groot worden voor boeren, 

worden consumenten uiteindelijk afhankelijk van import-

voedsel, waarbij ze nauwelijks invloed hebben op de 

productiewijze 

 Genoeg is Beter maar Genoeg is wel Nodig! 
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25 jaar NAV 

Bedankt voor de aandacht! 
Volg ons op: 

www.nav.nl 

 

@NAV_akkerbouwer 

 

   Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond 

 

                          Nederlandse Akkerbouw Vakbond 

 

 

En zie ook www.akkerbouw-van-nu.nl 
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