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2018: geslaagd jubileum en het nodige bereikt
Het jaar 2018 stond voor de NAV als vereniging natuurlijk in het teken van het 25-jarig jubileum. Dit
werd uitgebreid gevierd rond de oprichtingsdatum in juni. Bij het jubileum hoort ook een boek: ’25 jaar
NAV’. Daarnaast was er een goed bezocht jaarcongres over nieuwe ontwikkelingen.
Een grote verandering in 2018 was, dat we na jaren weer een Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit hebben en een minister. In september 2018 werd er voor het eerst sinds tijden vanuit
de Rijksoverheid een visie op de landbouw gepresenteerd, waarbij men kiest voor ontwikkelingen
richting kringlooplandbouw. Minister Schouten heeft daarbij duidelijk meer oog voor de belangen van
de boeren dan haar voorganger staatssecretaris Van Dam en dat maakt dat de lobbyactiviteiten van de
NAV ook veranderen. Zo is het opvallend, dat in debatten in de Tweede Kamer sinds kort regelmatig
aandacht is voor de kostprijs en het feit dat verkoop regelmatig onder kostprijs plaatsvindt. Ook is er
ineens aandacht voor oneerlijke handelspraktijken. De aanwezigheid van de minister bij het NAVjubileum, haar lezing en haar aandacht voor de lezing van voorzitter Teun de Jong bood ons een
uitgelezen kans om onze punten voor het voetlicht te krijgen en we hebben sindsdien gemerkt dat dit
goed gelukt is.
Het jaar 2018 gaat verder de geschiedenis in als een extreem droog jaar. Dit heeft bij de NAV geleid tot
het opstellen van een brandbrief aan de minister met een pakket aan noodmaatregelen, met name
aanpassing van de vergroeningsregels. Ook hebben wij intensief overleg gevoerd met diverse
waterschappen.
In 2018 hebben we een plezierig werkbezoek gehad van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) op het
bedrijf van Wim Stegeman. Het ging daarbij vooral over de mogelijkheden van minder intensieve teelt,
de praktijkervaring met niet-kerende grondbewerking en het dossier gewasbescherming. Ook zijn
nuttige gesprekken gevoerd met diverse andere Kamerleden en Europarlementariërs. We merken, dat
de NAV de afgelopen jaren een toegenomen naamsbekendheid heeft verworven, waardoor we
makkelijker aan tafel komen bij diverse overleggen.
NAV-bestuursleden hebben op verzoek diverse opinie-bijdragen geleverd aan met name De Boerderij.
De rechtstreekse belangenbehartiging heeft verder plaatsgevonden door het indienen van zienswijzen
en het sturen van brieven aan Minister Schouten en aan de Commissie voor Landbouw in de Tweede
Kamer.
Wat een en ander heeft opgeleverd in de verschillende dossiers leest u in dit jaarverslag.

Jaarcongres NAV over nieuwe ontwikkelingen
Het Jaarcongres op 28 februari had als thema ‘Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kansen of (nog) niet?’ Als
eerste spreker gaf Peter van Brakel van AcconAVM een overzicht van de fiscale haken en ogen die er
zitten aan zonneakkers. Zowel bij verhuur als bij verkoop van de grond is het belangrijk om rekening te
houden met het feit dat de grond haar agrarische bestemming verliest en dus van fiscale waarde
verandert en met de vraag of het privébezit is of van de onderneming. Ook maakt recente koop,
verkoop en bedrijfsoverdracht het extra lastig, omdat men mogelijk bepaalde genoten voordelen uit de
'landbouwvrijstelling' moet terugbetalen.
Vervolgens legde Pim Lindhout van Solynta B.V. uit hoe zijn bedrijf hybride aardappels teelt. Met deze
techniek is het mogelijk om veel sneller nieuwe rassen te ontwikkelen, nl. in een periode van 3-5 jaar in
plaats van 15-20 jaar. Solynta verwacht in 2021 een commercieel Phytophthora-resistent ras op de
markt te hebben. Pootgoedtelers blijven nog steeds nodig voor het vermeerderen van knollen, maar
mogelijk wordt de export van pootgoed op termijn vervangen door export van zaad.
Na de pauze vertelde Leen Janmaat van het Louis Bolkinstituut (LBI) over mengteelten. Daarbij zijn
verschillende vormen en combinaties mogelijk, veelal met eiwitgewassen. Er is recent een groot
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Europees project gestart om de beste toepassing van mengteelten te bepalen. Belangstellenden kunnen
zich melden voor informatie of voor meedoen met proeven bij het LBI.
Als laatste gaf Ton Hendrickx van Crop Solutions een uiteenzetting over de rol van bodemleven. Hij
maakte onderscheid tussen bodems die door bacteriën of die door schimmels worden gedomineerd. In
het algemeen is dat laatste beter voor de vertering van organisch materiaal en de bewerkbaarheid van
de bodem. Door bij bemesten rekening te houden met de C/N-ratio, de verhouding tussen koolstof en
stikstof in de mest, kan men veel sturen. Een goed bodemleven om de planten weerbaarder te maken is
ook onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid van de Brancheorganisatie Akkerbouw. De lezingen
zijn allemaal terug te vinden op http://www.nav.nl/thema/achtergrond/innovatie-en-onderzoek.

NAV-jubileum zeer geslaagd, Genoeg is Beter nog steeds geldig
Het 25-jarig bestaan van de NAV werd gevierd op 2 juni met een symposium gevolgd door een diner en
een optreden van een cabaretgroep. De zaal was met zo’n 200 mensen goed gevuld; leden, genodigden
en sponsors waren in ruime getale gekomen; de inhoud van de inleidingen was prima; er waren
vriendelijke woorden van de minister; Alex van Hootegem kreeg de zaal aan het zingen met het NAVlied; de cabaretgroep Tweeboereneneendominee verhoogde de toch al opperbeste stemming.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de inleidingen tijdens het symposium.
Oud-voorzitter Joop de Koeijer ging 25 jaar terug in de tijd: hoe miserabel toen de
stemming onder akkerbouwers was. Politiek en belangenbehartigers hadden geen
oplossing. Jaap Korteweg (wegens een familiereünie afwezig) had de moed om met
een eigen plan te komen. Dat kreeg veel bijval en zo kwam het tot de oprichting van
de NAV. Tegen de tijdgeest in bleef de NAV vasthouden aan Genoeg is Beter, vooral
door het besef dat ze bepaald niet alleen stond. Contacten met gelijkgezinde
organisaties in met name Frankrijk en later Via Campesina hadden dat duidelijk
gemaakt. Bij het teruglezen over die tijd viel het Joop op, dat het besef dat het fout
ging laat doordrong. En hij stelde daarom de vraag of we nu na een prijspiek van
tarwe van een kwartje opnieuw in een lang dal dreigen te raken.
Dr. ir. Bert Smit van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) gaf antwoord op
de vraag wat we de komende tijd van de markt mogen verwachten. Hij is namelijk
betrokken bij het opstellen van de prognoses die in opdracht van de Europese
Commissie worden gemaakt. Die prognoses zijn een stuk minder optimistisch dan
een tijd terug: het biobrandstoffenbeleid is minder sterk doorgezet en de vorige
prijspiek heeft tot vergroting van het areaal en het gebruik van meer input dus
hogere opbrengsten geleid. De suikerprijzen zullen door afschaffing van de quotering
lager zijn. De graanprijzen stijgen iets maar het is de vraag of die de verwachte
stijging van de kostprijs bijhoudt. Aanbodbeheersing is volgens Smit het antwoord
op lage prijzen.
Visie Minister Schouten
Minister Carola Schouten was ongeveer een uur aanwezig. Na haar inleiding was
ze nog aanwezig bij de presentatie van de NAV-visie. De minister noemde het
een prestatie dat de NAV zich een serieuze positie in de belangenbehartiging
heeft veroverd en ze zei blij te zijn met de NAV-inzet voor meer plantaardig eiwit.
Ook rond de onderwerpen duurzaam bodembeheer en de GLB-voorstellen (‘er
komt veel op u af, maar dat geeft ook veel mogelijkheden’) rekent ze op een
goede samenwerking met de NAV. En: ‘Dit kabinet wil echt werk maken van de
versterking van de positie van boeren in de keten.’ De link naar de speech vindt u
op www.nav.nl.
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NAV-voorzitter Teun de Jong presenteerde de korte en lange termijn voorstellen van de NAV. De lange
termijn: ‘Wij willen voor de markt produceren, niet voor pakhuizen. Landbouw moet uit de
vrijhandelsverdragen. Dan is er marktbescherming mogelijk en kunnen we, als ook de aanbodbeheersing
geregeld is, zonder de toeslagen.’ De korte termijn, ‘daar kunt u morgen mee beginnen’: verbetering van
de mededingingswet. ‘Er moet een onafhankelijke autoriteit komen. Waarom mag bijvoorbeeld AH wel
een marktaandeel van 35% hebben?’ Teun gaf vier voorbeelden waarin er meer geïntegreerd beleid zou
moeten zijn. ‘Neonics verbieden voor bietenzaad betekent dat we meer andere middelen nodig hebben.
Dus is derogatie gerechtvaardigd.’ ‘Nieuwe veredelingstechnieken toelaten maakt dat we sneller naar
betere plantgezondheid kunnen komen.’ ‘Beter bodembeheer zegt u. Maar de huidige mestwetgeving
maakt het onmogelijk echt wat aan verhoging van het organische stofgehalte te doen.’ En tenslotte
eiwit: ‘Europa heeft een gat in haar marktbescherming en dat moet dicht. En het verbieden van
gewasbescherming in eiwitteelt in het kader van de vergroening is strijdig met het bevorderen van de
plantaardig eiwitproductie.’ De voorzitter vroeg tenslotte Minister Schouten oog te hebben voor het
belang van voedselsoevereiniteit en de zorg dat boeren wel leuk moet blijven: ‘Genoeg is Beter maar
Genoeg is wel nodig.’ Met gepaste trots overhandigde Teun de minister het eerste exemplaar van het
jubileumboek ‘25 jaar NAV Voor en door akkerbouwers’.

Toekomst
Dr. ir. Niek Koning prees de NAV voor de combinatie van de juiste lange termijnvisie en
de korte termijn resultaten: ‘Landbouwproductie in eigen beheer is niet interessant
voor grote jongens als Cargill of Unilever. Maar dan is wel de overheid nodig om voor
stabiele prijzen te zorgen. En vanwege de neiging tot overproductie moet je dan ook
aan aanbodbeheersing doen.’ Volgens Koning is Genoeg is Beter ook het antwoord op
de impasse rond het EU-budget. ‘Als de consument gewoon de kostendekkende prijs
voor zijn voedsel betaalt zijn de tientallen miljarden euro’s voor inkomenstoeslagen
niet meer nodig.’ Ook om ongewenste explosieve prijsstijgingen in de verdere
toekomst te vermijden (‘Afrika dreigt een tikkende demografische tijdbom te worden’)
zijn stabiele prijzen en dus voldoende investeringen in de landbouw nodig.
Ruud Tijssens (Agrifirm) verklaarde zich een optimist: ‘De vraag naar
biomassa groeit enorm. En ik zie grote kansen om weg van de
wereldmarkt tot een verdienmodel te komen. Grote jongens (Mac
Donalds, Coca Cola) zijn serieus bezig met verduurzaming van hun
keten en hebben een sterke voorkeur voor NW-Europa.’ Als voorbeeld
gaf hij de €530/ton die de non-GMO soja oplevert terwijl de inkoper
ook voor €300 ‘commodity soja’ kan kopen.
Leuke avond
Na de inleidingen was er nog een heerlijk buffet. Het laatste woord kregen ‘Tweeboereneneendominee’.
In hun laatste optreden namen ze de sector nog eens flink onder de loep met de nodige humor en
zelfspot. Na een geslaagde bijeenkomst konden de aanwezigen huiswaarts keren met het jubileumboek
als aandenken, maar ook ter inspiratie voor de toekomst. De jubileumcommissie bestond uit Marleen
van Nieuwenhuijzen (vz.), Joop de Koeijer, Minne Lettinga, Klaas Hoekstra, Jan Knook, Corina Hermus en
Tjark Tijdens, vanuit het bestuur ondersteund door Geert Dubben, Teun de Jong en Aleid Dik.
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Droogtemaatregelen gevraagd door NAV
In de maanden juli en augustus was het in 2018 uitzonderlijk droog en warm. Eind 2018 heeft het
bestuur van de NAV aan minister Schouten gevraagd om maatregelen. Het ging de NAV om twee
dingen: het eerder uitbetalen van de bedrijfstoeslagen (wat door de Europese Commissie voor de hele
EU was goedgekeurd) en aanpassingen in de vergroeningsregels. Zo heeft de NAV gepleit voor later
inzaaien van vanggewassen en een kortere verplichte teeltduur en voor het mogen oogsten van
groenbemesters voor veevoer. De minister heeft tot onze teleurstelling in overleg met LTO besloten om
niet te kiezen voor eerdere uitbetaling van de basisbedrijfstoeslagen maar voor het faciliteren van
overbruggingskredieten door RVO verklaringen te laten uitgeven. De minister is wel aan de meeste van
onze verzoeken wat betreft de vergroening tegemoet gekomen, maar haar reactie was zodanig laat, dat
het geen zin meer had omdat iedereen al had ingezaaid. In de ledenpeiling, die eind 2018 is
rondgestuurd, hebben wij vragen over deze zaken voorgelegd en het bestuur zal zeker de resultaten
delen met het Ministerie van LNV.
Ook met de waterschappen is overleg gevoerd. Met name heeft de NAV bezwaar gemaakt bij
Wetterskip Fryslân tegen beperkingen op beregenen, omdat alle andere waterschappen die uit het
IJsselmeer putten deze beperkingen niet oplegden. In het algemeen heeft de NAV vooral positieve
reacties gekregen wat betreft de inspanningen van waterschappen om te zorgen voor een voldoende
hoog peilniveau.

Contouren van GLB na 2020 worden zichtbaar
In 2018 zijn de contouren van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 zichtbaar
geworden. In april gaf adjunct-directeur DG-AGRI Moegele bij een landbouwborrel in Brussel een
toelichting op de financiën. Eurocommissaris Hogan gaf dezelfde maand bij het Forum for the Future of
Agriculture aan, dat de Europese Commissie af wil van verzanden in gedetailleerde regels en toe wil naar
doelen per land. In juni werd hierover gediscussieerd door stakeholders op een bijeenkomst in het Huis
van Europa. In oktober was de NAV uitgenodigd voor een rondetafelgesprek met de Vaste
Kamercommissie voor Landbouw. Hiervoor heeft de NAV een ‘position paper’ geschreven. Uitgangspunt
van het nieuwe GLB lijkt te worden, dat ook voor de basistoeslag tegenprestaties moeten worden
geleverd om aan de doelen op het gebied van milieu en klimaat te voldoen. De NAV vindt dat, als dan de
markt zo is dat boeren geen behoorlijk inkomen uit de markt kunnen halen, zij niet tot veel extra’s
kunnen worden verplicht voor de basis bedrijfstoeslag. Met andere woorden, de eisen die aan de
toeslagen gesteld zullen worden, moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn voor alle boeren. Ook vindt de
NAV dat er gewaakt moet worden voor een ongelijk speelveld binnen de EU. Dat zou kunnen ontstaan
door ongelijke doelen per land maar ook doordat sommige landen royaal zijn met gekoppelde steun
terwijl de Nederlandse regering daar geen voorstander van is.
De NAV heeft daarnaast uiteraard gepleit in zowel het toekomstige als het huidige GLB voor een betere
positie van de boer in de keten, meer ruimte voor boeren om zich te organiseren zonder problemen te
krijgen met de mededingingswet en een onafhankelijke Autoriteit Producent en Markt. Wat dat laatste
betreft hebben we ons doel grotendeels bereikt (zie p.9). Ook heeft de NAV aangegeven bij zowel het
ministerie als de Kamercommissie, dat boeren vanaf het begin betrokken moeten worden bij het op te
stellen strategisch plan en de doelen die Nederland gaat voorstellen bij de Europese Commissie.
Een aantal van deze zaken zijn als opiniestuk ook gepubliceerd in De Boerderij. Daarnaast heeft de NAV
een bericht ontzenuwd wat voortkwam uit een rapport van de Wageningen Universiteit, dat 80% van
het geld naar 20% van de boeren gaat in de EU. Feitelijk klopt dat, maar omdat er miljoenen boeren zijn
in de EU met minder dan 5 ha, ontstaat er een vertekend beeld. Meer dan 70% komt bij familiebedrijven
tussen 20 en 250 ha terecht. In Nederland komt maar een paar procent bij hele grote bedrijven terecht.
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Brancheorganisatie Akkerbouw
In 2018 is het werk in de BO Akkerbouw als samenwerkingsverband tussen boerenorganisaties en de
handel en industrie voortgezet. De doelstelling van de BO is tweeledig: een platform functie waarin de
verschillende schakels uit de keten van de akkerbouw, van zaadproductie, de teelt tot en met de
verwerkende industrie overleg voert en waar mogelijk gezamenlijk optrekt zonder in het vaarwater van
de belangenbehartiging te komen. Op dit vlak wordt vooral samen gewerkt in het Actieplan
Gewasbescherming en de deelname aan de zogenaamde Klimaattafel voor landbouw. Het tweede spoor
betreft het gewas-overschrijdend teeltkundig onderzoek, waarvoor na een lange discussie de BO
eindelijk de instrumenten van de overheid heeft gekregen om tot inning van een verplichte heffing voor
de gewassen aardappelen, granen en suikerbieten over te gaan. Hierdoor kan na een 'stand still', als
gevolg van de opgedroogde reserves vanuit het voormalige Productschap Akkerbouw, het onderzoek
weer opgestart worden wat noodzakelijk is voor aanpassingen aan de eisen van deze tijd op het gebied
van bemesting, gewasbescherming en klimaateisen. Dit teeltonderzoek is van een orde die de
individuele boeren ver overstijgt. Op deze wijze van publiek-private financiering is het
onderzoeksbudget te verhogen met gelden uit het bedrijfsleven en de overheid én komen de resultaten
in de openbaarheid voor een ieder beschikbaar.
De ongeveer 10.000 boerenbedrijven met akkerbouw worden zowel in het BO-bestuur als in de Sectie
Teelt vertegenwoordigd door afgevaardigden van LTO Akkerbouw en de NAV, terwijl een
vertegenwoordiger van de NAJK als adviseur verbonden is. De handel en industrie is verenigd in de
Sectie UHV (uitgangsmateriaal, handel en verwerking). Voor teeltkundig onderzoek is een positief advies
van de Sectie Teelt noodzakelijk, die zich laat leiden door een prioriteitenlijst die door een
referentiegroep van akkerbouwers wordt opgesteld. In de Sectie Teelt is voor besluitvorming de
instemming van zowel NAV als LTO vereist. Het bestuur van de BO bestaat uit vertegenwoordigers
vanuit alle aangesloten leden, dus de vertegenwoordigers van belangenorganisaties en aangesloten
bedrijven. Het bestuur staat onder leiding van voorzitter Dirk de Lugt, als afgevaardigde van Cosun; de
directeur is Matthé Elema. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel het onderzoek,
als de gezamenlijke platform taken, alsmede het 'runnen' van de eigen organisatie. In het bestuur is er
discussie over de toekomstige koers van de BO-Akkerbouw, over de omvang en taken van de BO. De
inzet van de NAV was hier het afgelopen jaar om de 'platform taken' te beperken tot die zaken waarbij
het gehele ketenbelang (bijv. bij het Actieplan Plantgezondheid) aan de orde komt of waarbij een
individuele schakel uit de keten niet aan 'tafel' komt (bijv. bij de Klimaattafel). In 2019 zal met de
benoeming van een nieuwe directeur van de BO deze discussie verder gevoerd worden.
Als extra onderdelen van de 'platform-functie' faciliteert de BO Akkerbouw ook de beurzen verenigd in
Potato NL en voor het prijsinformatiesysteem van het Platform Aardappeltransacties (PAT) met
transactie lijsten voor de fritesaardappelhandel. Daarnaast voert BO Akkerbouw het secretariaat voor
het akkerbouw certificeringsoverleg (VVAK).
In het kader van promotie van de akkerbouw bij burgers heeft de BO Akkerbouw heeft in 2018 een
boerenbrunch georganiseerd. Dit was de start van een promotiecampagne met borden over akkerbouw
in percelen langs snelwegen.
Markt- en prijsinformatie
De NAV vindt het van groot belang dat akkerbouwers in onderhandelingen met afnemers een
gelijkwaardige gesprekspartner kunnen zijn. Daarvoor moet voldoende, goede en onafhankelijke markten prijsinformatie beschikbaar zijn. De transactielijsten en nieuwsbrieven van VTA leveren hiervoor veel
informatie en daarnaast de wekelijkse Beursnoteringen voor een groot aantal gewassen. Met Potato.nl
is er ook weer een goed werkende notering voor de consumptieaardappelen voor het hele land. Alle
betrokkenen lijken tot nog toe zeer tevreden over het functioneren van Potato.nl na een aantal
problematische jaren.
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Doorbraak bij oneerlijke handelspraktijken
Op het vlak van marktmacht en ook dat van Oneerlijke Handelspraktijken (OHP’s) is er in 2018 veel
gebeurd. Allereerst heeft minister Schouten het versterken van de positie van de boer in de keten één
van de centrale elementen van haar beleid genoemd. En de EU-Commissie is met een Richtlijn voor
OHP’s gekomen, waarover vlak voor Kerst een akkoord is gesloten tussen het Europese Parlement, de
EU-Commissie en de Europese Raad. De lidstaten moeten deze Richtlijn nu in hun nationale wetgeving
implementeren. De Richtlijn verbiedt een aantal oneerlijke handelspraktijken. Dit gaat dus veel verder
dan de proef met de vrijwillige Gedragscode die het Ministerie van Economische Zaken heeft gehouden.
De NAV vindt het van belang dat er nu een heel aantal OHP’s duidelijk omschreven staan die bij wet
verboden zijn. Als een boer zich oneerlijk behandeld voelt, dan kan dit nu dus via de normale rechtsgang
aangepakt worden. Verder komt er een aparte afdeling bij de ACM die toeziet op de agrovoedselketen.
Hier kunnen ook anoniem klachten gemeld worden. De minister heeft in haar begroting van 2019 al geld
vrij gemaakt om deze afdeling bij de ACM op te richten.
Hiermee is nog niet helemaal de, voor de NAV ideaal geachte situatie bereikt van een onafhankelijke
autoriteit, maar het is wel een sterke verbetering t.o.v. de huidige situatie. De NAV was in Nederland
jarenlang de enige die aandacht vroeg voor oneerlijke handelspraktijken. We zijn blij dat er nu vanuit
Europa duidelijke actie is ondernomen en hebben daarom ons in 2015 opgerichte Meldpunt opgeheven.
Er is op dit terrein een Europese lobbygroep actief. De NAV is samen met SOMO (Stichting Onderzoek
Multinationale Ondernemingen) het Nederlandse aanspreekpunt voor deze groep.

Vrijhandelsverdragen: onderhandelingen gaan door, NAV blijft tegen
De EU gaat door met het onderhandelen over en het afsluiten van vrijhandelsverdragen met landen
over de hele wereld. Het CETA-verdrag met Canada is in 2017 voorlopig van toepassing geworden,
omdat alle Europese organen er mee hadden ingestemd. Het moet nu nog in alle lidstaten apart
geratificeerd worden. In een aantal landen is dat al gebeurd, in ons land is dat nog niet gebeurd. De
landbouw heeft het meeste last van het vrijhandelsgedeelte en dat is bij de voorlopige toepassing al
volledig van kracht. De onderhandelingen met de VS over TTIP leken onder Trump volledig van de baan,
inmiddels zijn er toch weer ambtelijke werkgroepen aan het onderhandelen. En alles onttrekt zich weer
volledig aan de openbaarheid.
Wat wel openbaar werd, is de ‘deal’ die EU-voorzitter Juncker in de zomer sloot met president Trump: in
ruil voor behoud van export van auto’s en staal naar de VS beloofde Juncker de invoer van soja uit de VS
te vergroten. Een typisch voorbeeld waarbij de belangen van de akkerbouw volkomen ondergeschikt
worden gemaakt aan belangen van hele andere sectoren. De NAV heeft sterk geageerd tegen de
enthousiaste reactie van het kabinet op deze deal en er op gewezen dat het EU-streven naar meer
zelfvoorziening in plantaardig eiwit zo wordt tegengewerkt.
In 2018 heeft Europa wel de onderhandelingen met een aantal landen afgerond, o.a. die met Japan
(JEFTA). Het JEFTA-verdrag is een megadeal, aangezien de EU en Japan de tweede en vijfde economie
ter wereld zijn, met samen 600 miljoen inwoners en een derde van het wereld-BNP. Dit verdrag hoeft
alleen op EU-niveau goedgekeurd te worden en hoeft dus niet apart in de lidstaten nog geratificeerd te
worden. Dit verdrag lijkt geen grote gevolgen voor de akkerbouw te hebben.
De onderhandelingen met de MERCOSUR-landen (Zuid- Amerika) lopen nog. Dit eventuele verdrag kan
wel grote impact op de akkerbouw hebben (granen, suiker en plantaardig eiwit). Nu Brazilië sinds 1
januari een nieuwe president heeft, is het zeer de vraag hoe het met deze onderhandelingen zal gaan.
De NAV neemt deel aan de TTIP en landbouw coalitie om er samen voortdurend op te wijzen dat de
belangen van de landbouw niet gediend zijn met het huidige EU-handelsbeleid. Verder neemt de NAV
ook deel aan Handel Anders! waarin een groot aantal maatschappelijke organisaties deelnemen en
samengewerkt wordt aan alternatieven voor het huidige handelsbeleid.
Jaarverslag Nederlandse Akkerbouw Vakbond 2018

Pagina 9

Voortgang in mineralen-dossier en waterkwaliteit
Eind 2017 heeft het Ministerie van LNV de voorstellen van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
(6e AP) opgestuurd naar de Europese Commissie. Het actieprogramma is goedgekeurd en in werking
getreden vanaf 1-01-2018. Met name 2018 is een overgangsjaar geworden met slechts geringe
aanpassingen t.o.v. het oude programma. Voor 2019 zijn wel wijzigingen van toepassing (voor details zie
www.rvo.nl).
Begin 2018 is door de NAV en de NMV het V-focus rapport omtrent de nutriëntenstatus van het
inlaatwater vanuit België en Duitsland aangeboden aan de Unie van Waterschappen en Tweede
Kamerleden. Het is bedroevend dat dit inlaatwater veel hogere N- en P-concentraties bevat dan
toegestaan. Hierdoor worden de landbouwers in de grensstreken geconfronteerd met oneigenlijke
opgaves en kosten om de waterkwaliteit te verbeteren. Medio 2018 is deelgenomen aan de
bijeenkomsten betreffende nadere uitwerking van de maatregel vanggewas na maisteelt waarvan de
uitkomst nu is geïntroduceerd voor 2019. Tevens is in deze periode deelgenomen aan besprekingen
betreffende het project ‘Nitraatwijzer’. Dit project is opgezet naar aanleiding van de motie Bisschop die
vraagt om het voorstel voor het proefproject ‘Perceels- en bedrijfsgerichte stikstof-/nitraatmeting’
(zoals omschreven in het 6e AP (paragraaf 5.5.3.5)), breed op te pakken en de opzet uit te werken. Door
Wageningen University & Research (WUR) is een voorstel uitgewerkt wat bestaat uit een
inventarisatiefase uit o.a. onderzoek van bestaande literatuur over indicatoren en risicofactoren van
nitraatuitspoeling en het in kaart brengen van lopende initiatieven op het gebied van sensoren. Daarna
zullen de voorgestelde sensortechnologieën moeten worden getest. Op voorstel van de NAV is besloten
alleen de literatuurstudie te starten. Deze zal begin 2019 worden voltooid.
Eind 2018 heeft de NAV nog een studiedag bezocht omtrent de status van mineralen en waterkwaliteit,
waar door diverse organisaties (WUR, ministeries LNV, Delta-aanpak agrarisch waterbeheer e.a.)
overzichten zijn gegeven wat op dit moment aan onderzoeken wordt uitgevoerd en wat de status is
betreffende de toegepaste meetnetten en modellen, de Delta-aanpak agrarisch waterbeheer (met name
de erfafspoeling beheersing), regionale analyse van de nutriëntenstatus in het water etc. en analyse van
opkomende stoffen zoals medicijnresten en zware metalen. Er wordt dus op diverse fronten gewerkt
aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit. De NAV heeft in het dossier mineralen en
waterkwaliteit telkens het speerpunt actualisatie van de diverse toegepaste modellen uitgedragen
waarbij met name bijdrage van o.a. inlaatwater, kwel, waterbodems, RWZI’s etc., beter moet worden
opgenomen in de heden ten dage toegepaste modellen (bv. STONE). Dit heeft er nu eindelijk in
geresulteerd dat de WUR de modellen aan het updaten is.
Eind 2018 is het bij het Ministerie van LNV ingediende NAV-project ‘Toetsen van de bruikbaarheid van
laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) voor fosfaatmeting door agrariërs’ goedgekeurd. Dit
project zal door de NAV in samenwerking met TNO en de WUR in 2019 worden uitgevoerd. Doel is om
middels deze meetmethodiek de agrariër in de toekomst zelf metingen te laten uitvoeren voor Pgehaltes in het water.
Eind 2018 heeft minister Schouten de landbouwvisie gepresenteerd waarin ook een nieuw mestbeleid is
opgenomen. Het huidig mestbeleid is ingewikkeld, fraudegevoelig, te gedetailleerd en de ingezette
maatregelen geven geen duidelijke verbetering meer, bovendien zijn de doelen onvoldoende zichtbaar.
De NAV heeft deelgenomen aan de door het ministerie van LNV georganiseerde themadag Herziening
mestbeleid en hierin de volgende punten ingebracht: het huidig beleid is te veel gericht op uitmijning
van N en P, een betere evenwichtsbemesting is noodzakelijk, het fosfaattekort dient aangevuld te
worden, de huidige normen blokkeren een goede verbetering van de bodemvruchtbaarheid middels b.v.
compost en andere bodemverbeteraars. Groene energie moet aangewend worden bij de productie van
kunstmest en mestkorrel, kunstmest is en blijkt een must tijdens groeiseizoen. Het bevorderen van
eiwitgewassen is belangrijk voor gewasdiversiteit en bodemverbetering. Minder werken met modellen
voor nutriëntenberekeningen in bodem en water en meer veldonderzoek naar gebruik nutriënten,
nieuwe rassen vragen om andere bemestingsstatus, nu nog te veel gebaseerd op literatuurstudies (oude
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rassen/oud bemestingsadvies), nutriëntenoverschot actualiseren. Alle ingebrachte input zal de komende
tijd worden verwerkt en in 2019 zal de discussie omtrent de invulling van een nieuw mestbeleid worden
voortgezet.

Klimaat

De NAV-werkgroep Klimaat heeft zich afgelopen jaar verder verdiept in de Cool Farm Tool (CFT) om
hiermee meer zicht te krijgen op de mogelijkheden die akkerbouwers hebben om op hun bedrijf de
emissie van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. In de winter van 2017/’18 is de CFT op alle
regioavonden gepresenteerd, zodat akkerbouwers hier meer inzicht in krijgen en voor hun eigen bedrijf
met de CFT aan de slag kunnen.
Het beleid van de Nederlandse regering is er op gericht dat ook ons land aan de afspraken die zijn
gemaakt in het Klimaatverdrag van Parijs kan voldoen. In Parijs is afgesproken om de CO2-emissie in
2030 met 50% te reduceren en dat we in 2050 nagenoeg CO2 neutraal zijn.
De Nederlandse regering heeft hiervoor begin 2018 voor de verschillende maatschappelijke sectoren vijf
zgn. Klimaattafels ingesteld. Zo zijn er een Klimaattafel Elektriciteit, Industrie, Mobiliteit, Gebouwde
Omgeving en er is ook een Klimaattafel Landbouw en Landgebruik onder voorzitterschap van Pieter van
Geel. Aan de Klimaattafels zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden (Rijk, Provincies,
Gemeenten en Waterschappen) en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties (incl.
vakbonden). Boven deze Tafels is nog een overkoepelende Klimaattafel, het zgn. Klimaatberaad onder
voorzitterschap van Ed Nijpels. De NAV heeft meegewerkt aan een aantal werkgroepen van de
Klimaattafel Landbouw en Landgebruik.
De Klimaattafels hebben ieder hun eigen reductiedoelstelling voor CO2 die in 2030 gerealiseerd moeten
zijn. Voor de zomer moesten de Tafels ideeën aanleveren om deze doelstellingen te realiseren, waarna
het Plan Bureau voor de Leefomgeving deze plannen heeft doorgerekend om te zien of de verwachte
reducties ook werkelijk gehaald zouden kunnen worden. Hierna is de Tafels weer gevraagd om met
concrete plannen en afspraken te komen voor de CO2 reducties.
De Landbouwtafel moet 3,5 Mton realiseren van de 48,7 Mton totale Nederlandse reductiedoelstelling
voor 2030. Voor de akkerbouw betekent dit dat er op de ca. 500.000 ha akkerbouwgrond 0,3 Mton CO2emissie voorkomen moet worden.
De akkerbouwer heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:
• Precisielandbouw: precisiebemesting, beddenteelt, vaste rijpaden, machines met minder
bodemdruk
• Minder intensieve grondbewerking, o.a. NKG en eco-ploegen
• Aanpassing bouwplan: verruiming rotatie, vermijden late gewassen en rassen, eiwitgewassen
telen, optimaal inzetten van rustgewassen en groenbemesters
• CO2 in de bodem opslaan door meer organische mest inzetten, minder fossiele meststoffen en
meer circulaire meststoffen.
De inzet is om vooral de emissie van lachgas (N2O) zoveel mogelijk te voorkomen, omdat de impact van
dit broeikasgas bijna 300 keer zo groot is als die van CO2. De opgave waar de akkerbouw voor staat lijkt
niet onmogelijk, maar er is her en der nog heel wat onderzoek nodig, een verruiming van de
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aanvoernormen voor organische mest en een pakket aan stimuleringsmaatregelen, want er moet voor
de akkerbouwers ook een verdienmodel zijn.
De Klimaattafels zijn in het Klimaatberaad eind 2018 met een totaal pakket aan maatregelen gekomen
die nog weer door het PBL doorgerekend worden. Uiteindelijk moeten Regering en Parlement de
besluiten nemen.

Nieuwe Waterschapsbelastingen, verschuiven van de rekening naar de
landbouw?
De Commissie Aanpassingen Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen (UVW) heeft eind
2017 een concept advies ter inzage gelegd waarbij een nieuw heffingssysteem werd voorgesteld wat
beter op de toekomst geënt zou zijn (o.a. gevolgen klimaatveranderingen). Hierbij is men uitgegaan van
een drietal principes: profijtbeginsel voor de systeemheffing (heffing voor de categorieën ingezetenen,
gebouwd, ongebouwd e.a.), de kostenveroorzaker betaalt voor de zuiveringsheffing en de vervuiler
betaalt voor de verontreinigingsheffing, met als doel de huidige en toekomstige te maken kosten
evenwichtiger te kunnen omslaan en de in het huidige heffingssysteem aanwezige ‘weeffouten’ (o.a.
wegen vallen in de categorie ongebouwd en de categorie natuur is een aparte categorie) aan te passen.
Voor het toekennen van de systeemheffing wil men de rekenmethodiek van de waardering van de
gebouwen, gronden etc. verlaten en vervangen door het gebiedsmodel waarbij gebiedskenmerken en
taakuitoefening beter tot uiting dienen te komen. Daarnaast is de formule aangepast waarop de
zuiverings- en vervuilingsheffing gebaseerd zijn.
In maart heeft NAV een zienswijze ingebracht (en toegelicht) bij de CAB en aangegeven dat het huidige
heffingssysteem gehandhaafd dient te worden, waarbij de kostenbijdrage van wegen, spoorwegen en
natuur een aanpassing verdient in dit systeem. De wijze van berekenen van de zuiverings- en
vervuilingsheffing dient niet aangepast te worden omdat de toegepaste rekenmodellen voor het
bepalen van de nutriëntenconcentraties niet geactualiseerd zijn. Belangrijke zaken als medicijnresten en
zware metalen dienen wel meegenomen te worden in deze heffingen. Tevens heeft de NAV gesteld dat
de landbouw niet wil opdraaien voor kosten die door andermans vervuiling worden veroorzaakt.
In juni is het definitieve voorstel van de CAB voorgelegd aan de Waterschappen. Inhoudelijk was er
weinig terug te vinden van de door de diverse organisaties aangeleverde visies. De NAV heeft daarop in
de vervolgoverleggen aangedrongen op een duidelijkere (getalsmatige) onderbouwing van de
consequenties van de voorgestelde wijzigingen. Al snel werd duidelijk dat ook waterschappen
onvoldoende op de hoogte waren van de impact van het nieuwe stelsel. Deze hebben in het derde
kwartaal van 2018 het nieuwe stelsel uitvoerig bestudeerd en doorgerekend op basis van de
jaarrekeningen 2018 en ingeschatte toekomstig te maken kosten. Er kwamen veel onduidelijkheden en
ongelijkheden naar boven. Het CAB/UVW spreekt van maatwerk per waterschap, wie veel profijt heeft
betaalt meer. Echter de invoering van het gebiedsmodel leidt tot een aanzienlijk
kostentoedelingsverschil per waterschap en pakt daardoor erg ongunstig uit voor de landbouw.
Afhankelijk van de gemaakte keuzes behoort een verhoging van meer dan 10% tot 300% tot de
mogelijkheden. De zuiveringsheffing wordt €27 per eenheid duurder (vanaf 2022), in de praktijk zal dit
voor de landbouw neerkomen op 3 heffingseenheden per bedrijf, een kostenstijging van €72. Deze
zuiveringsheffing is gebaseerd op een nieuwe formule waarbij de gemeten nutriënten concentraties (Ntotaal en P-totaal) worden meegenomen en middels de bekende (terug)rekenmodellen (Stone/Echo) de
bronbijdragen worden bepaald van b.v. landbouw, RWZI, riool overstort, inlaatwater, waterbodem enz.
Tegen deze werkwijze voert de NAV al een aantal jaren oppositie. Ondertussen worden de modellen
geactualiseerd en de NAV heeft dan ook nauwlettend gevolgd hoe de modelaanpassingen bij o.a. de
waterschappen in het stroomgebied van de Maas (focus o.a. op inlaatwater van Duitsland en België)
uitpakken. De NAV vindt het dan ook een goede zaak dat de waterschappen opnieuw een
bronnenanalyse uitvoeren (2018-2019) maar blijft hameren op het feit dat ook de bronnen
‘medicijnresten’ en 'zware metalen' in het kader van ‘de vervuiler betaalt’ moeten worden
meegenomen.
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De waterschappen hebben in oktober de voorstellen van het CAB/UvW deels afgewezen, maar de
zuiverings- en vervuilingsheffing voorstellen zijn overgenomen. Met name de kritiek van de NAV op het
gebiedsmodel, een aanzienlijke kostenverhoging voor de landbouw, is ook door andere partijen
onderschreven. De UvW heeft in december een aangepast voorstel ter goedkeuring voorgelegd waarin
onder meer nader onderzoek nodig is naar het gebiedsmodel (2018-medio 2019) en hoe natuur dient te
wordt gecategoriseerd (2018-medio 2019). Het besluit hierover is uitgesteld tot na de
waterschapsverkiezingen. Alles beschouwend heeft de CAB drie jaar intensief gewerkt aan de
voorstellen en zijn er (concept)rapporten gepresenteerd met vele onduidelijkheden. De UvW wilde
komen tot een nivellering van de tarieven van de diverse waterschappen, maar men heeft verzuimd een
goed bijbehorend verhaal te presenteren. Dit heeft geleid tot onbegrip en vragen bij
belangenbehartigers en waterschappen. De NAV zal dan ook in 2019 nauwlettend de verdere
ontwikkelingen blijven volgen van dit dossier.

Teelt eiwitgewassen houdt de aandacht
Al jaren bepleit de NAV de teelt van eiwitgewassen in NW-Europa. Vanuit de NAV hebben we ons ook
dit jaar weer ingezet om te komen tot een meer rendabele teelt van eiwitgewassen. Ons inziens kan dit
door een hogere marktprijs en/of een hogere zaadopbrengst per hectare.
Ook in het Europees Parlement heeft men aangedrongen op meer eiwitteelt in de EU en daarmee een
grotere zelfvoorziening van eiwitten. De voorzitter van de EU-commissie had dat signaal schijnbaar niet
zo goed begrepen, want hij ruilde in overleg met VS-president Trump een gemakkelijker staalexport
vanuit de EU naar de VS uit tegen een grotere import van soja van Amerikaanse boeren naar de EU!
Afgelopen jaar is de teelt van soja onder de vlag van Agrifirm weer uitgebreid. Daarnaast loopt nu ook
een project Zeeuwse soja onder de vlag van Buijsse Consultancy en CZAV. Ook Peter Strijk van DutchSoy
is nog steeds actief met het verbreiden van de soja teelt.
De teelt van (winter)veldbonen is afgelopen jaar licht
toegenomen.
Het
project
Veldbonen
Keten
Praktijkinnovatie is afgelopen jaar met enige vertraging
van start gegaan. Het project omvat de gehele keten:
akkerbouwers, AgruniekRijnvallei Plant als inzamelaar,
de
firma Frank Food Products als voorbewerker van de
veldbonen en Bakkerij Fuite BV (broodfabriek) en
Bobeldijk Food Group BV (vega-produkten) als
eindverwerkers en de WUR (kennisinformant).

2018: jaar van weersextremen
Het jaar 2018 gaat de boeken in als een extreem jaar. Dan denken we vooral aan de ernstige droogte die
langdurig aanhield. Maar in het voorjaar was er plaatselijk zo veel neerslag, dat aardappelen moesten
worden overgepoot. Doordat ook de herfst droog verliep, verliep de oogst van alle gewassen soepel.

Pootaardappelen: NAV nu ook in Vaste Commissie
Op een tiende van het Nederlandse akkerbouwareaal, wat overeenkomt met ruim 40.000 ha, wordt een
vijfde van de akkerbouwproductiewaarde gerealiseerd. Nederland is daarmee marktleider in de
mondiale wereld van de pootgoedhandel en in de rassenveredeling. Deze positie maakt dat onze
buitenlandse afnemers extra eisen stellen aan de kwaliteit van het te leveren pootgoed; derhalve dat er
stringente eisen bestaan ten aanzien van de bestrijding van aardappelmoeheid en vrijlevende
wortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi). Binnen Nederland loopt een intensief programma ter bewaking
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van de kiemkracht en knolkwaliteit van het te leveren pootgoed middels het zogenaamde 'Ketenproject
pootaardappelen'. De NAV hecht aan de onafhankelijke positie van een zelfstandige keuringsdienst NAK,
waarbij zowel een lid vanuit de pootgoed- als de consumptieaardappelsector lid zijn van de adviesraad.
Sinds oktober 2018 heeft de minister van LNV het NAV-lid mevrouw Pietie Pollema-Dijkstra uit Oude
Leije benoemt tot lid van de Vaste Commissie Pootaardappelen.
Daarnaast is de NAV vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Akkerbouw van de NVWA, waar de
overheidsmaatregelen op fytosanitair gebied besproken worden om daarmee tot voor de sector
werkbare maatregelen te komen. Tweemaal per jaar is er voorts overleg in de Pootgoed Contact
Commissie (PCC) om het beleid van de verschillende stakeholders in de keten op elkaar af te stemmen.
Voor de pootaardappelsector ligt een grote uitdaging in het verschiet om aan de hoge eisen van
afnemers te kunnen voldoen, waarbij de mogelijkheden van chemische gewasbescherming worden
ingeperkt. Daarnaast is er de uitdaging wat de uiteindelijke effecten van hybride zaadveredeling zullen
vormen richting vooral de overzeese export. Voorts is er de blijvende zorg dat een groot deel van de
Nederlandse pootgoedexport plaats vindt naar gebieden met een politiek instabiel klimaat.

Grote verschillen bij consumptieaardappelen
Voor de akkerbouw is ieder jaar eigenlijk wel bijzonder. En voor de aardappelteelt is 2018 daar zeker
geen uitzondering op. In het voorjaar vielen in delen van Nederland zulke hoosbuien, dat er zelfs
aardappelen overgepoot moesten worden. Daarna een langdurige droogteperiode met een behoorlijk
aantal zeer warme dagen. Hierdoor hebben alle gewassen en zeker ook de aardappelen het zwaar
gehad. Waar beregenen mogelijk was heeft men de schade nog enigszins kunnen beperken. Waar
beregenen niet mogelijk was, kon de opbrengstderving hoog opgelopen zijn.
Ook de NAV is in de zomer van 2018 vaak door media benaderd om een beeld te geven van de situatie
i.v.m. de droogte. En eigenlijk was dat door de enorme verschillen in omstandigheden niet mogelijk. Een
gemiddeld beeld doet absoluut geen recht aan de werkelijkheid. Het is wel duidelijk dat het
boerengezegde ‘Een droog jaar is een goed boerenjaar’ dit keer lang niet voor alle boeren op gaat. Hoe
droog en warm het was en of er beregend kom worden, maakt al heel veel verschil. En daar bovenop
nog hoeveel van de oogst men al op een vaste-prijs-contract had vastgelegd.
Uit de proefrooiingen van VTA bleek de gemiddelde opbrengstderving voor consumptieaardappelen in
ons land toch bijna 20% te zijn. In België was het zelfs 30%, omdat daar nauwelijks beregend kan
worden. En in de andere EU-5 landen was de opbrengstderving tussen de 10 en 15%. Daarmee hadden
we na de overvloedige oogst van 2017 van meer dan 30 miljoen ton in de EU-5 in 2018 te maken met
een oogst van ca. 24 miljoen ton. De vrije marktprijs is daarmee van 3 cent in 2017 gekomen op 30 cent
in 2018. Het contrast kan nauwelijks groter zijn. Van deze vrije markt prijs kan maar een deel van de
telers echt profiteren. Degenen die 35 of 40 ton per ha op contract hebben vastgelegd, hebben door de
opbrengstderving veel minder ‘overtonnen’ dan ze normaal gewend waren. Degenen die echt voor de
vrije markt telen, zitten in 2018 goed, na een rampseizoen als 2017.
Er is in 2018 veel beregend op aardappelen en het begint er op te lijken dat het een structurele
teeltmaatregel gaat worden. De WCA heeft in de kostprijsberekening tot nog toe nooit rekening
gehouden met de kosten hiervan. In de vergadering van december 2018 heeft de WCA hier een
inschatting van gemaakt en kwam op een bedrag van € 225 per ha per keer bij een gift van 20 mm.
Wanneer het nodig is om het gewas 5 of 6 keer te beregenen, zoals dat in 2018 soms het geval was, dan
praten we wel over een stevige verhoging van de kosten.
Eind december waren er geruchten dat de verwerkende industrie naar tonnage-contracten zonder
overmachtsclausule zou willen. De NAV heeft daarop met een persbericht gereageerd dat dit echt
onbespreekbaar is. Direct daarop heeft de VAVI een verklaring uitgegeven dat men dit zeker niet zal
doen in 2019. Of de geruchten nou waar waren of niet, de VAVI reactie op ons persbericht heeft deze
schaduw boven de markt weggehaald.
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De nieuwe kostprijsberekening van de WCA en een artikel daarover in Genoeg is Beter heeft veel
weerklank gevonden in de agrarische media. In ieder geval heeft de stelling van de NAV dat de
productiekosten van de teelt uitgangspunt zouden moeten zijn voor de contract prijzen om de teelt
rendabel te maken voor alle schakels in de keten veel discussie los gemaakt.

Zetmeelaardappelen, een jaar met extremen
De zetmeelaardappelteelt heeft in 2018 een jaar met extremen gekend, in het voorjaar lokaal te nat
waardoor er meer dan een keer herplant diende te worden, daarna extreme droogte met hoge
temperaturen (35 °C of meer). Medio juli vertoonden de eerste percelen op de hoge zandgronden al
afsterven van het gewas daar waar geen mogelijkheid tot beregenen voorhanden was. Proefrooiingen
duidden op opbrengstverliezen van 25-50% in vergelijking met voorgaande jaren. De NAV-werkgroep
Zetmeelaardappelen heeft begin augustus een brief geschreven aan de directie van AVEBE omtrent de
rampzalige ontwikkelingen in de teelt en een klemmend beroep gedaan om daar waar mogelijk de telers
te ondersteunen. AVEBE heeft het rampenplan in werking gesteld waarbij kostenbesparingsmaatregelen
(vacaturestop, kostprijsverhoging (half)fabricaten etc.) zijn ingevoerd. De voorschotprijs is verhoogd tot
€0,07 en het jaarresultaat 2018/’19 zal volledig toekomen aan de leden. Tevens is bereikt dat de meeste
zgn. ‘vrije’ aardappelen voor de coöperatie behouden bleven zodat hiermee zo min mogelijk
ondercapaciteit wordt gecreëerd. De verwerkende fabrieken zijn 2-3 weken later gestart dan normaal
om de nagroei maximaal te benutten. Op 10 december is de fabriek Ter-Apelkanaal gestopt met de
verwerking, de locatie Oostermoer zal tot april 2019 door draaien. Het zetmeelgehalte van de tot nu toe
verwerkte aardappelen is iets lager dan voorgaande jaren en de meegeleverde tarra is 10% lager. Naar
het zich nu laat aanzien zal de opbrengst van oogst 2018/19 ca. 25- 30% lager zijn. Telers die de
mogelijkheid hadden te beregenen hebben de schade nog enigszins kunnen beperken. Voor de teler is
het echter nog niet bepaald of de boeteclausule die bij onderlevering in werking zal treden, komt te
vervallen. Dit wordt pas medio 2019 duidelijk. Bij van kracht blijven van deze leveringsvoorwaarde zal
dit nog leiden tot een aanzienlijke extra financiële schadepost. De teler heeft enige kosten kunnen
besparen op de gewasbeschermingsmiddelen (met name voor bestrijding Phytophthora), telers die
konden beregenen hebben extra kosten gemaakt. Al met al is de teler dit teeltjaar op een bijzondere
wijze op de proef gesteld, hopelijk brengt 2019 weer normale groeiomstandigheden met zich mee. De
vooruitzichten voor de verkoop van zetmeelderivaten en plantaardig eiwit (Solanic) zijn goed te noemen
en de gevolgde strategie blijft zijn vruchten afwerpen. Ook het Duitse Emsland Stärke heeft maatregelen
genomen en de Nederlandse teler financieel enigszins gecompenseerd voor de geleden verliezen, ook
hier is men zeer vroegtijdig (begin november) gestopt met de verwerking tot zetmeel en heeft men zich
geconcentreerd op de vlokken productie.
Aardappelmoeheid (AM)
Met zgn. oud productschapsgeld, ca. € 1 mln., is een programma gestart waarmee onderzoek verricht
wordt hoe de sector de virulentie van aardappelmoeheid in met name de zetmeelaardappelteelt kan
terugdringen. De aardappelmoeheid lijkt agressiever te worden met de vondst van nieuwe aaltjes. Uit
TBM monitoringsrapporten blijkt duidelijk dat eind negentiger jaren het aandeel zwaar besmette
percelen drastisch afnam tot zeer lage niveaus van enkele procenten in 2012. Daarna trad een
trendbreuk op en het aandeel zwaar besmette percelen nam toe. Recente TBM monitoringscijfers
duiden erop dat van de bemonsterde percelen 10% zwaar besmet is en nog eens 10% zeer zwaar
besmet. Dit is zorgwekkend, als deze trend zich blijft voortzetten is er alle reden is te veronderstellen
dat over vijf tot zeven jaar het besmettingsniveau van de negentiger jaren bereikt wordt. Mogelijke
nieuwe resistentere rassen worden pas over 5-10 jaar verwacht. AM in aardappelen leidt tot
opbrengstverliezen en daarom is middels een aantal brainstormsessies in kaart gebracht hoe het
probleem te verhelpen zou zijn. De volgende projecten zijn gestart:
•
De teler het perceel waarop TBM pootgoed zal worden geteeld laten op bemonsteren op AM
status, doel bij besmetting constatering ander perceel te kiezen
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•
•
•

De teler een rassenkeuzetoets laten uitvoeren voor besmette percelen, welk ras biedt de
minste kans op uitbreiding AM
Afdekken afvalhopen (vernietiging AM cysten)
Bestrijden aardappelopslag (vernietiging van achtergebleven knollen en/of vermijden
achterblijvende knollen)

De resultaten van deze projecten zullen in 2019/’20 zichtbaar worden.

Suikerbieten: zeer lage suikerprijzen en minder opbrengst door droogte
Teelt van suikerbieten is in 2018 onder druk komen te staan vanwege een erg lage suikerprijs op de
wereldmarkt. Het is voor het eerst dat het onderdeel Suikerunie van het Cosun concern een negatief
resultaat zal boeken. De telers zijn enigszins beschermd door de garantieprijs van 32,50 per ton
geleverde bieten. Echter door de lagere uitbetalingsprijs, welke waarschijnlijk net iets boven de
garantieprijs zal liggen, en minder afgeleverde tonnen zal het saldo dalen t.o.v. voorgaande jaren. In de
regio's waar veel droogteschade is opgetreden (hogere zand- en dalgronden) wordt een ‘graansaldo’
behaald. In de ons omringende landen is het saldo nog lager doordat de daar aanwezige suikerindustrie
nagenoeg geen bijdragende nevenactiviteiten bezit zoals die bij Cosun aanwezig zijn. Ook 2019 zal een
moeizaam jaar worden voor de teelt gezien het huidige prijsniveau van suiker.

Prijsontwikkeling suiker
1-1-2013

€ 738

1-1-2017

€ 496

1-1-2014

€ 627

1-1-2018

€ 371

1-1-2015

€ 422

1-1-2019

€ 325

1-1-2016

€ 429

De droogte heeft meer schade aangericht dan in voorgaande droge jaren. Door de combinatie van een
droge zomer en een droge herfst valt de wortelopbrengst flink lager uit dan het meer jaargemiddelde:
76 ton per hectare dit jaar tegenover 85 ton per ha in de periode 2013–2017, de tarra zal uitkomen op
ca. 8,2 % en de winbaarheid op ca. 89,9%. De totale hoeveelheid geleverde bieten is zo’n 6,5 miljoen
ton, de suikeropbrengst per hectare zal ca. 13,25 ton bedragen, een daling van ca. 13% t.o.v. 2018.
In het kader van gewasbescherming is en wordt de teelt ook bedreigd, met neonicotinoïden gecoat
bietenzaad is sinds 19 december 2018 officieel verboden. Er is bij de Europese commissie door NAV, LTO
en Cosun nog wel ontheffing aangevraagd maar dit mocht niet baten. Voor seizoen 2019 is meer
bietenzaad besteld dat gecoat is met Force. Dit insecticide in het pillenzaad werkt tegen bodeminsecten
(ondergrondse bietenkevers, ritnaalden, wortelduizendpoten, miljoenpoten, ondergrondse
springstaarten en emelten), maar bijvoorbeeld niet tegen vergelingsziekte of bietenkever. Dit middel
biedt dus maar tot op zekere hoogte een alternatief. Ook dit jaar was het bestrijden van bladziektes een
groot probleem met grote regionale verschillen. Zo hebben de bieten in Noordoost-Nederland vrijwel
alleen last van Cercospora gehad, terwijl in Limburg ook af en toe Ramularia werd aangetroffen. In
Flevoland werden naast Cercospora ook roest en meeldauw gevonden. Daar de bladziektebestrijding
moeizaam was trad er met name veel hergroei van blad op bij de verdroogde percelen.
Het teeltjaar 2018 heeft zich gekenmerkt door lagere financiële opbrengsten dan we in het verleden
gewend zijn, ook 2019 zal moeizaam worden gezien de nog steeds dalende suikerprijs. Er zal wel minder
areaal worden uitgezaaid binnen de EU maar of dat op korte termijn tot hogere prijzen leidt blijft de
vraag.
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Graan nog steeds onder kostprijs
Ook afgelopen jaar beweegt de graanprijs zich onder kostprijsniveau, zij het wat minder ver dan in 2017.
De NAV pleit bij politiek en bestuur vanuit haar gedachtegoed nog steeds voor een faire, kostprijs
dekkende prijs. De werkgroep Granen is eenmaal bijeen geweest. Gediscussieerd werd onder meer over
het belang van de spilfunctie van granen in het bouwplan. Ook zijn de kostprijsberekeningen voor de
granen geactualiseerd. De resultaten van die exercitie zijn te bekijken op de NAV website.

Uien
Bij een behoorlijk deel van de akkerbouwbedrijven begint de
uienteelt een vast onderdeel van het bouwplan te worden. De
teelt heeft zich vanuit het traditionele teeltgebied in het
zuidwesten van Nederland blijvend over de rest van ons land
verspreid tot in het uiterste noorden toe.
Dat uien een kwetsbaar gewas is, heeft het droge en af en toe
zeer warme jaar 2018 weer laten zien. Uit de proefrooiingen
van VTA bleek de opbrengstderving gemiddeld ca. 30% te zijn.
En ook hier waren de verschillen weer extreem groot: vooral in
het Zuidwesten was de schade groot. Zelfs zo groot dat er meer dan 1000 ha niet de moeite waard was
om te oogsten. En vele duizenden hectares met opbrengsten van 15 tot 25 ton van eigenlijk te kleine
uien. En aan de andere kant regio’s waar de weersomstandigheden iets minder extreem waren en waar
men veelvuldig heeft kunnen beregenen zodat nog acceptabele opbrengsten mogelijk waren. De
Landbouwbeurzen hebben nog aan de onderkant een klasse toegevoegd om voldoende transacties te
hebben om een notering te maken.
Omdat de oogst niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende landen fors lager ligt dan normaal,
is het prijsniveau flink opgelopen. Voor goede uien met voldoende grofte is zelfs tot 50 cent per kg
betaald. In het begin van het afzet seizoen 2018/19 liep de afzet vlot en zelfs zo dat sommigen ervan
uitgingen dat in de loop van april de Nederlandse uien wel eens vrijwel op zouden kunnen zijn. Eind
2018 en begin 2019 stagneerde de afzet wel enigszins.
Voor de uien geldt nog sterker dan voor de aardappelen, dat door de grote verschillen in opbrengst en
de grote gemiddelde opbrengstderving maar een (klein) deel van de uientelers van het hoge prijsniveau
kan profiteren.

Vooruit met kwaliteit, duurzaamheid en innovatie
Gewasbescherming: middelenpakket onder druk door publiek debat
In 2018 is het Actieplan Plantgezondheid gepresenteerd. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de
Minister, uitsluitend op basis van het publiek debat, heeft gemeend de neonicotinoïden per direct te
moeten verbieden voor buitenteelten. Dat dit in een teelt als suikerbieten een groot negatief gevolg
heeft voor de biodiversiteit speelt daarin slechts een ondergeschikte rol. Hoewel wij er het afgelopen
jaar alles aan hebben gedaan om het gebruik van kiemremmers op basis van CIPC te behouden, zullen
we in de Europese arena ook hier het onderspit gaan delven. Onze inspanning heeft er wel toe geleid
dat CIPC zal als herbicide in diverse gewassen waarschijnlijk wel beschikbaar blijft. Ook de nog steeds
boven de markt hangende beperkingen voor middelen met mogelijk hormoonverstorende werking
hebben onze aandacht en hiervoor reageren we regelmatig richting Tweede Kamer, Europees parlement
en andere relevante organisaties.
Het is nog niet gelukt om een alternatief te bedenken voor de dreiging van drukregistratie op onze
landbouwspuiten, maar het zal voorlopig worden gedoogd dat de apparatuur nog niet aanwezig is. Het
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is wel gelukt om voor de WingsSprayer en het Hardi TwinForce systeem een uitzonderingspositie te
verwerven, deze systemen worden vrijgesteld van de verplichte drukregistratie.

Agroecologie geen prioriteit
Agroecologie heeft binnen de NAV op dit moment niet een hoge prioriteit en de desbetreffende
Werkgroep lijdt op dit moment een slapend bestaan. De werkgroep had in 2017 besloten zich te richten
op korte ketens, maar uit de ledenpeiling van januari 2018 bleek hiervoor onder NAV-leden nauwelijks
animo te bestaan.

Onderzoek en innovatie
De financiering van onderzoek zal dankzij de medewerking van RVO gelukkig weer worden opgepakt.
Door de inning van heffingen bij alle akkerbouwers zullen de door ons in 2017 geprioriteerde
onderzoekwensen in 2019 worden uitgevoerd en er is weer ruimte om nieuw onderzoek voor 2020 aan
te dragen. We kunnen hiermee weer vooruit in de akkerbouw.

Nieuwe veredelingstechnieken of Genetische Modificatie
Steeds vaker blijkt dat onze overheid onmisbare gewasbeschermingsmiddelen plotseling verbiedt. Ook
wordt het steeds duidelijker dat de klimaatverandering grote invloed heeft op het optreden van nieuwe
ziekten en aantastingen. Alleen nieuwe veredelingstechnieken kunnen ons voldoende snel aangepaste
nieuwe rassen verschaffen. CRISPR Cas is een techniek waarbij alleen de genen die al in de plant
aanwezig zijn, worden aan- of uit gezet, precies zoals dat bij een kruising van twee planten gebeurt,
maar dan wel op een gerichte manier. Onze minister is inmiddels ook overtuigd dat dit een goede
oplossing kan zijn, maar helaas is de techniek door het Europese Hof toch nog als Genetische
Modificatie aangemerkt met alle belemmeringen die daar bij horen. We hebben er in gesprekken met
Annie Schreijer en Jan Huitema van het Europees parlement onze zorgen over uitgesproken en zullen
met hun steun proberen om hier verandering in te brengen.

Regeldruk, schade en risico’s beperken
De NAV houdt zich op verschillende dossiers bezig met het beperken van schade van buitenaf of door
regelgeving en het beperken van risico’s.

Wildschade toenemend probleem
Afgelopen jaar is er meer contact geweest over wildschade bij individuele leden dan de afgelopen jaren.
In toenemende mate komt naar voren hoe verschillend de provincies omgaan met het formuleren van
beleid en in toenemende mate hoe verschillend omgegaan wordt met de afhandeling van wildschade
gevallen. Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) komen begin volgend
jaren alle betrokken partijen bij elkaar om te bedenken hoe een en ander verbeterd zou kunnen
worden. De NAV juicht dit initiatief toe, omdat we van mening zijn dat alleen in gezamenlijkheid het
misschien lukt om te komen tot een landelijk uniforme, eenvoudiger en praktische benadering.
Op aandringen laten enkele provincies het behandelingsbedrag van €250 per wildschade vallen als de
schade wordt toegewezen en uitgekeerd.
Omdat de drempel voor het gebruik maken van de schadevergoedingsregeling hoog is, wordt ten
onrechte het beeld geschapen dat het met de wildschade wel mee valt. Het blijft derhalve belangrijk om
schade te blijven melden ook als geen gebruik wordt gemaakt van de vergoedingsregeling. Dit kan
kosteloos! Door akkerbouwers wordt nog maar beperkt schade gemeld. Beter melden helpt ons om bij
de instanties meer aandacht te krijgen voor de problemen.
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Brede weersverzekering
De Brede Weersverzekering heeft ons in 2018 weer beziggehouden met de discussie over de uitleg van
de regeling BWV en of de uitvoering die Nederland hieraan geeft wel in lijn is met de Brusselse eisen.
Met name het verschil tussen de Nederlandse verzekeraars waarbij de schadedrempel per perceel of
per gewas op bedrijfsniveau gehanteerd wordt, heeft tot heftige discussies geleid. In de audit die de EU
begin 2018 in Nederland heeft uitgevoerd zijn hierover echter geen opmerkingen gemaakt. Wel heeft
het Ministerie moeten aantonen dat de door de boeren betaalde premies in verhouding stonden met de
uitkeringen die de verzekeraars hebben gedaan.
Het goede nieuws is dat na actief lobbyen de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om de
assurantiebelasting op de BWV af te schaffen. Maar helaas zal dit pas in 2020 gebeuren. Omdat dit zeker
gevolgen zal hebben voor de deelname aan de BWV en dus ook voor het budget voor de
premiesubsidie, is besloten om verdere aanpassing van de verzekering uit te stellen tot 2020.
Behalve dat dan ook de mogelijkheid wordt geboden om de schadedrempel te verlagen van 30% naar
20%, zal ook de maximum subsidie worden verhoogd van 65% naar 70%.

Samen met anderen
Opkomen voor de akkerbouwbelangen doet de NAV soms alleen. Waar mogelijk zoeken we
samenwerking met anderen. Deze samenwerking wordt hier beschreven.

Vertegenwoordigingen
Naast de al genoemde vertegenwoordiging van twee NAV-bestuursleden in het bestuur en de Sectie
Teelt van de BO Akkerbouw, zijn de NAV-bestuursleden Hans van Kessel en Kees van Dijk en
beleidsadviseur Aleid Dik actief in diverse werkgroepen van deze organisatie.
Zoals elders beschreven is de NAV vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren van NVWA, NAK, AVP,
PCC, CCC, CBS en Maatwerkaanpak Regeldruk.

Platform Aarde Boer Consument (ABC)
In Platform ABC werken NAV en NMV samen met andere boeren- en
maatschappelijke organisaties en met mensen op persoonlijke titel die
interesse hebben in landbouw en voedsel. De missie is om tot een ander
landbouwbeleid te komen dat vooral rekening houdt met de belangen van
producent en consument en waarin boeren kostendekkende prijzen in de
markt kunnen verdienen. Daarvoor moet het huidige beleid van
liberalisering en globalisering drastisch worden herzien.
ABC heeft zich het afgelopen jaar o.a. bezig gehouden met het handelsbeleid en het GLB en ook
meegewerkt aan de Voedselkaravaan van de Voedsel Anders beweging in Nijmegen en Venlo. Ook
worden de ontwikkelingen van de Transitie Coalitie gevolgd. In deze coalitie zijn een groot aantal
groepen en mensen verenigd, die vinden dat het huidige landbouwmodel vastloopt en drastisch moet
veranderen. Op dit moment staat de visie van de TC nog te ver af van die van ABC om hier echt aan te
kunnen deelnemen.
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CBAV (Commissie Bemestingsadviezen Akkerbouw en Vollegrond)
Ook in 2018 heeft de NAV deelgenomen aan CBAV. Geert Dubben heeft daarbij de plaats van Klaas
Hoekstra ingenomen. In 2018 is de Nutriëntenbalans (NB) voor de akkerbouw uitgewerkt in de vorm van
een document en rekenprogramma. Deze balans is een tool /rekenmodel voor de aan- en afvoer van
mineralen dat als management- en/of verantwoordingssysteem zou kunnen worden ingezet op
individuele akkerbouwbedrijven. De NAV heeft gepleit voor opname van de CO2 emissie rekenmodule in
het rekenmodel hetgeen is geïmplementeerd. De NB zal in 2019 nog in de praktijk moeten worden
getest door een groep akkerbouwers.
In november is een themamiddag georganiseerd door de CBAV waaraan is deelgenomen door ca. 75
geïnteresseerden waaronder NAV-leden. Deze dag stond in het teken van de rol van bodembiologie in
bodemvruchtbaarheid en opbrengstverbetering, samenwerking status in de ontwikkeling van
bodemkwaliteitsinstrumenten, onderzoek naar de afbraak van organische stof en de invloed van
gewasdiversiteit op weerbare landbouwsystemen.
Het CBAV heeft in 2018 een aantal projecten (literatuurstudies) voor 2019 ingediend bij de BO
Akkerbouw en goedgekeurd gekregen: actualisatie van de stikstofbemestingsrichtlijn en effect van K,
Mg, Na, Ca, N en Cl op gewasopbrengsten en – kwaliteit. Veldonderzoek blijkt ook in 2018 op vooral
regionaal niveau uitgevoerd te worden maar een overzicht wie wat en waar uitvoert ontbreekt. De CBAV
gaat een overzicht maken.

Expertpanel CBS
Na diverse gesprekken met NAV en LTO Akkerbouw heeft het CBS een expertpanel opgericht voor het
onderwerp Gewasbescherming. In 2016 is weer de vierjaarlijkse enquête over het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen gehouden. Het expertpanel is vier keer bij elkaar geweest om voorlopige
resultaten te duiden.

Internationale belangenbehartiging
De hoofddoelstelling van de NAV behelst een eerlijk landbouwbeleid, waarbij kostendekkende prijzen
uit een markt met spelregels gehaald kunnen worden. Het is duidelijk dat deze doelstelling op
internationaal niveau bereikt moet worden. Om enigszins tegemoet te komen aan de beperkingen voor
een organisatie met de omvang van NAV beperken we onze internationale activiteiten tot het Europese
niveau. Nadat de Algemene Ledenvergadering van de NAV er mee heeft ingestemd dat de NAV het
lidmaatschap van Via Campesina heeft opgezegd, acteert NAV zelfstandig richting Europese
zusterverenigingen, de Europese Commissie en leden van het Europarlement. Tevens heeft een
delegatie van NAV het jubileumcongres van de Portugese zustervereniging CNA bezocht, waar de
ontwikkeling van het GLB na 2020 de hoofdmoot van de agenda bepaalde. Daarnaast is er een
hernieuwd contact opgebouwd met de Franse boerenbond Coördination Rurale.
In het Europese landbouwbeleid staat een nieuwe episode voor de deur, die vanaf 2021 in werking
moet treden. De voorbereiding daarvan staat onder druk van het dreigend vertrek van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie. Omdat het VK een netto bijdrage levert aan de EU levert een vertrek
sowieso een lager landbouwbudget op. Daarnaast staan in de huidige systematiek de bedrijfstoeslagen
uit de eerste pijler van het GLB onder druk vanwege aanspraken vanuit zowel Zuid- als Oost Europa. Ook
de verhoging van de Cross Compliance eisen zal leiden tot verlaagde EU bedrijfstoeslagen. Enerzijds
poogt de NAV voor de korte termijn deze effecten te dempen, maar tegelijk zijn wij er nog meer van
overtuigd dat de EU een eigen interne markt- en prijspolitiek moet voeren voor de belangrijkste
voedingsproducten en dit los moet koppelen van vrijhandelsverdragen.
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Certificeringsoverleg
Het Akkerbouw Certificeringsoverleg is afgelopen jaar onder de vlag van de BO Akkerbouw driemaal
bijeen geweest. De te stellen eisen aan de kwaliteit van compost met name voor wat betreft plastic en
glas heeft wederom veel aandacht gekregen in het overleg. De compost producenten sputteren nog
steeds tegen om over te gaan tot het produceren van een betere kwaliteit compost, terwijl de
verwerkers van onze producten steeds strengere eisen aan het voorkomen van verontreinigingen zoals
bijvoorbeeld glas stellen. Vanuit het Akkerbouw Certificeringsoverleg blijven we dan ook aandringen bij
de compostsector om over te gaan tot het produceren van een betere kwaliteit compost.
Afgelopen jaar is ook een actualisering van de risicoanalyse die ten grondslag ligt aan het VVAK
uitgevoerd. Deze actualisering heeft geleid tot enkele aanpassingen van het VVAK. Vanuit de
verwerkende industrie is inmiddels ook aangedrongen op een meer fundamentele herziening van de
risicoanalyse van het VVAK.
Een algemene tendens is ook om het VVAK naast andere kwaliteitssystemen te leggen en te
benchmarken.

Overleg met andere agrarische vakbonden
Afgelopen jaar heeft het overleg tussen NVV, NMV, NPV en NAV drie maal plaats gevonden. Voor ons
waren het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, organische mest en marktwerking dit jaar de
belangrijkste onderwerpen.

Samenwerking NAV met LTO en VTA
In de belangenbehartiging is het belangrijk om coalities te smeden en om met collegabelangenbehartigers samen te werken om de nodige resultaten te bereiken. Immers, niemand in dit
land of in Europa heeft het monopolie. In de algemene akkerbouwbelangenbehartiging kijken NAV en
LTO altijd naar elkaar of er gezamenlijk opgetreden kan worden. Hierbij is het wel gemakkelijker dat er
zich bij LTO een proces afspeelt naar meer onafhankelijke vakgroepen. Bij een dossier als bijvoorbeeld
Gewasbescherming zijn de verschillen dan ook marginaal. Op andere punten zijn er wel degelijk
fundamentele verschillen: zo heeft binnen het mestdossier voorzitter Huijbers van ZLTO duidelijk het
primaat bij LTO Nederland. Ook op het vlak van het basis-landbouwbeleid richt NAV zich duidelijk meer
op een Europees markt- en prijsbeleid dan op vrije wereldhandel en is de positie van de boer in de
handelsketen een echt NAV speerpunt. Er vinden wel bestuurlijke contacten plaats om elkaar te
informeren over standpunten en er wordt samengewerkt in de reeds genoemde verbanden in dit
jaarverslag. Vanaf de zijlijn is het wel interessant te zien hoe een nauwere samenwerking in de
varkenssector tussen NVV en LTO in de POV gaat uitpakken.
Op een geheel andere wijze vindt de samenwerking met VTA plaats. De doelstelling van VTA is louter
het inzicht verschaffen in de dagelijkse marktverhouding van de belangrijkste akkerbouwgewassen.
Vanuit de NAV-werkgroep consumptieaardappelen (en uien) is er regelmatig overleg met het VTAbestuur. Vanuit de VTA is er geen belangstelling voor belangenbehartiging op landbouwpolitiek niveau.
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Activiteiten NAV-regio’s in 2018
Landelijk bestuur op verzoek actief in de regio
Op verzoek van (groepen) leden treedt de NAV ook op in lokale kwesties. In 2018 hebben diverse
kwesties gespeeld, met name de rietproef in het Lauwersmeer en de schade door aardgaswinning in
Noord-Nederland.
Rietproef Lauwersmeer
De NAV heeft namens haar leden in Friesland en Groningen met een aantal andere partijen in 2017
bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor de rietproef Lauwersmeer. In deze rietproef wil men
tijdelijk in de winter het peil verhogen om vorming van natuurbos tegen te gaan. Met het eerste
bezwaar in 2017 hadden we al bereikt, dat de proef in ieder geval niet in 2017 van start kon gaan en dat
in de watervergunning de proefperiode is ingekort tot 6 weken vanaf 15 februari. Omdat de NAV en
haar leden in de regio zich vooral zorgen maken over de schaderegeling (en overleg met de Provincie
niets opleverde) en verhoogd risico op bruinrot besmetting vanuit het Reitdiep, heeft de NAV in 2017
een bezwaar ingediend bij de Raad van State tegen het beheerplan en bij de Rechtbank NoordNederland tegen de vergunning die is afgegeven door waterschap Noorderzijlvest. De zaak bij de Raad
van State heeft gediend in oktober 2017. De uitspraak volgde in 2018. Deze komt er op neer, dat de
Raad van State zich niet bevoegd acht om deze zaak te behandelen. De zaak bij de Rechtbank NoordNederland heeft pas in 2018 gediend. De zitting was zeer lang en uitvoerig, maar ondanks de indruk dat
de rechter onze bezwaren heel terecht vond, heeft de Rechtbank tot besloten de vergunning niet in te
trekken. Inmiddels hebben alle discussie wederom opgeleverd, dat de proef in 2018 niet is gehouden. Er
loopt nog een hoger beroep bij de Raad van State, waarin de NAV geen partij is. Lopende die zaak wordt
de rietproef ook in 2019 niet gehouden.
Mijnbouwschade in Noord-Nederland

De gas- en zoutwinning in de noordelijke provincies veroorzaakt veel schade aan gebouwen en
Foto: Eenvandaag
landerijen van onze leden waarbij de schadevergoeding veelal minimaal is dan wel uitblijft en het
afhandelingsproces erg traag verloopt (0-5 jaar). Vanuit de achterban kwam de vraag of de NAV hierin
iets kon betekenen. Allereerst heeft de NAV eind 2017 samen met de Nederlandse Melkveehouders
Vakbond (NMV) contact gezocht met het Gasberaad, een overlegorgaan van diverse
burgerbelangenbehartigers, LTO, gemeenten, provincie en overheid. Hierin was helaas voor de NAV en
NMV geen plaats, men veronderstelde dat beide bonden onvoldoende gedupeerden
vertegenwoordigden. Hierop hebben NAV en NMV begin 2018 een bijeenkomst te Delfzijl georganiseerd
welke is bezocht door ca. 350 gedupeerden. De bijeenkomst stond in het teken van inventarisatie van de
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schadeproblematiek, een gezamenlijk plan van aanpak en mogelijke oprichting van een stichting. In
navolging van deze bijeenkomst heeft in februari een door gedupeerden georganiseerde demonstratie
op het Binnenhof plaatsgevonden waarbij schadeproblematiek van de agrariërs onder de aandacht is
gebracht van de Tweede Kamer en de ministers Wiebes en Schouten en er in navolging van de gevoerde
gesprekken een brief betreffende de geconstateerde schades is opgestuurd naar de bewindslieden.
Vervolgens is in maart de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade opgericht (i.s.m. de NMV) ter
ondersteuning en advisering van gedupeerde landbouwers (bestuur en raad van toezicht worden
samengesteld door de vakbonden). Ook zijn door de vakbonden diverse discussie avonden
georganiseerd voor gedupeerden waarbij nader is ingegaan op de mijnbouwschade problematiek en de
op te starten activiteiten van de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade.
De overheid heeft begin 2018 ingegrepen in het mijnbouwschade proces: de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) is uit het schade-afhandelingsproces gehaald en er is een Tijdelijk Commissie
Mijnbouwschade Groningen (TCMG) ingesteld. De schade-afhandeling door de NAM verliep uiterst
traag, kon jaren gaan duren, de expertanalyse is veelal een aanfluiting en het aangeboden schadebedrag
is minimaal (ca. 1% van het onderbouwde opgegeven schadebedrag). Doel van de TCMG was middels
onafhankelijkheid, voortvarendheid, ruimhartigheid en rechtvaardigheid het schade-afhandelingsproces
te verbeteren. Een mooi voornemen, maar helaas is hiervan in 2018 weinig zichtbaar geworden. Hoe de
onafhankelijk is vastgelegd uitgevoerd wordt, is de vraag. De voortvarendheid blijkt heden ten dage niet
uit de het aantal afgewerkte meldingen, er is een stuwmeer ontstaan van schademeldingen en claims.
De ingestelde ‘expertise’ die dient te oordelen over de gemelde schade is onvoldoende ingericht,
dossiers zijn onvolledig. De ruimhartigheid waar telkens sprake van is betekent in de praktijk dat
gedupeerden niet tot overeenstemming komen, schades bij agrariërs zijn veelal complex. Belangrijke
wijziging in het schade-afhandelingsproces is het verlaten van het civiel recht en de kwestie onder te
brengen bij het bestuursrecht. In de praktijk worden gedupeerden via het bestuursrecht aanzienlijk
benadeeld; diverse vergoedingen, zoals o.a. voor het inhuren van expertise en juridische bijstand, zijn
komen te vervallen. Men dient zelf veel voor te financieren. Daarnaast vergoedt de
rechtsbijstandverzekering veelal niet bij processen tegen de staat. Kortom de gedupeerde landbouwer is
op ‘achterstand’ gezet. Er was dan ook sprake van een ontmoedigingsbeleid en ongelijk speelveld.
Er bestond en bestaat nog veel onduidelijkheid welke schades vergoed worden. Tot op heden komen
alleen fysieke bovengrondse schades in aanmerking. De NAV heeft medio 2018 overleg gevoerd met
diverse fracties in de Tweede Kamer over de nu nog niet erkende schade bij landbouwers, het oprichten
van een agro-overleg tafel en een schadefonds. Schades waarvoor tot op heden geen procedures
bestaan zijn o.a.: psychische schade, schade aan koelgangen en mestkelders, schade aan kelders van
boerenbehuizingen, schade aan kavelpaden, spoelplaatsen en silo’s, vernatting van de akkers
veroorzaakt door de beschadigde (onbruikbare) drainage, daling en verdichting van de bodem,
bodemverzilting, waardedaling akkerbouwgrond, uitgevoerde (nood)reparaties. Daarnaast heeft de NAV
deelgenomen aan een rondetafelgesprek/hoorzitting van de Tweede Kamer. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in het aannemen van de motie Bisschop welke vraagt om alle schades bij landbouwers in
kaart te brengen en het inrichten van een overlegorgaan en schadefonds.
De Tweede Kamer heeft in oktober ingestemd met wetswijzigingen waarbij het Instituut
Mijnbouwschade Groningen (een vervolg op de TCMG) wordt opgericht voor alle mijnbouwkundige
schades (gas-/ zoutwinning enz.) wat in de toekomst landelijk gaat opereren als Instituut
Mijnbouwschade, een zelfstandig bestuursorgaan. Tevens is de agrotafel (belangenbehartigers,
gemeenten, provincie en rijk) opgericht en deze tafel heeft onder leiding van dhr. Munniksma middels
diverse overleggen medio december hun constateringen omtrent de huidig moeizaam verlopende
processen en hun aanbevelingen op schrift gesteld en aangeboden aan vertegenwoordigers van de
(semi)overheid. Begin 2019 zal de (semi)overheid met een reactie op de bevindingen van de Agrotafel
reageren. In 2019 zal de NAV zich blijven inzetten voor een correcte afhandeling van alle geleden
schades, daarnaast zal nauwlettend worden gevolgd hoe het Instituut Mijnbouwschade wordt ingericht.
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Regio Noord
Regio Noord heeft dit jaar een gesplitste wintervergadering gehouden in Oosteinde voor Groningen en
Oude Bildtzijl voor Friesland.
De vergadering in Oude Bildtzijl ging na een stukje actualiteit vanuit het landelijk NAV-bestuur over de
Cool Farm Tool gepresenteerd door Klaas Hoekstra. Deze CFT geeft jezelf maar ook de burgers een
stukje inzicht over de CO2 voetprint van je bedrijf. Invloed van grondbewerking en gebruikte
meststoffen worden inzichtelijk. Helaas is de invloed van hogere opbrengsten nog niet zichtbaar. Daarna
een uiteenzetting van Jan Reinier de Jong over duurzame energie. Middels zonnepanelen en een grote
accu is hij in staat om qua stroomgebruik zelfvoorzienend te zijn. Op deze vergadering werd ook
afscheid genomen van Ytzen Pieter van der Werf als regiobestuurslid. Zijn opvolger is Gerlof Bergmans,
hij stelde zich ook op deze vergadering voor.
In Roodeschool was de opzet iets anders. Na de actualiteiten werd de Cool Farm Tool gepresenteerd
door Aleid Dik. Daarnaast heeft Aleid een en ander verder toegelicht over de stand van zaken van de
Rietproef Lauwersmeer. De NAV heeft zich hiervoor sterk ingespannen en samen met andere partijen
voor de rechter gestaan tegenover het waterschap Noorderzijlvest en provincie Groningen. Eindelijk
werden alle argumenten goed gehoord door een onafhankelijke partij. Dat de rechter uiteindelijk toch
besliste in het voordeel van de het waterschap was dan ook een flinke domper. Na de pauze praatte
Geert Dubben de zaal bij over de mijnbouwschade in Groningen. NAV heeft samen met de NMV de
stichting Boerenbelang Mijnbouwschade opgericht. Hiermee wordt getracht om gezamenlijk een vuist te
kunnen maken tegen de NAM en Nederlandse Staat om zodoende een goede schade afwikkeling af te
dwingen (zie ook p.22).

Regio Noordoost
Op 15 januari 2018 is de regioavond Noordoost gehouden te Exloo. De voorzitter van de NAV heeft een
korte terugblik gegeven op het jaar 2017, verder zijn een aantal actuele zaken toegelicht. Dhr. Renier de
Jonge uit Borger heeft een presentatie verzorgd over groene energieopwekking middels zonnepanelen
op zijn bedrijf waarbij nader is ingegaan op hoe de opgewekte energie kan worden opgeslagen in een
speciaal ontwikkeld accusysteem. Daarnaast is de door boeren (rondom Borger) opgerichte Zonneenergie Coöperatie toegelicht, de doelstellingen en hoe de coöperatie in de praktijk werkt. In het kader
van de klimaatdiscussies heeft Dhr. Klaas Hoekstra de Cool Farm Tool uitgelegd. Met deze tool kunnen
de emissies van het eigen bedrijf en het vastleggen aan CO2 door het eigen bedrijf worden berekend als
functie van diverse bedrijfssituaties. Het was een geslaagde avond met een goede opkomst.

Regio Flevoland
Ook in het midden van Nederland hebben in 2018 de zeer bijzondere weersomstandigheden -soms heel
nat in het voorjaar en daarna een lange periode droog en soms zeer warm- een belangrijke rol gespeeld.
In andere delen van Nederland zijn de omstandigheden nog extremer geweest en de gevolgen dus nog
groter. Gemiddeld genomen zijn de boeren in het midden van Nederland niet het hardste getroffen. In
de droge periode zijn er in Flevoland geen extra beperkingen geweest voor de mogelijkheden om te
beregenen. Daardoor heeft men de schade aan de gewassen nog enigszins kunnen beperken. Net als in
de rest van Nederland kunnen in Flevoland de verschillen ook groot zijn. Door de goede
weersomstandigheden in de nazomer en herfst is de oogst vrij vlot verlopen.
Woensdag 14 februari is de Regioavond in Flevoland gehouden waarin de klimaatverandering centraal
stond. Deze avond is de Cool Farm Tool gepresenteerd, waarmee boeren inzicht krijgen welke
maatregelen in hun bedrijfsvoering invloed hebben op de CO2-emissie. Eén van de maatregelen om de
CO2-emissie te beperken is minder intensieve grondbewerking. Daarom heeft Wim Stegeman zijn
ervaringen verteld van 7 jaar met niet-kerende grondbewerking.
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Regio Noord-Holland
In januari hebben we onze regionale ledenavond van de NAV gehouden. Deze avond werd gehouden bij
de Café Bij de Buren te Wieringerwerf. De avond stond in teken van klimaatverandering en de gevolgen
van de CO2 voor de akkerbouw. Klimaatverandering staat veel in de schijnwerpers. Het weer wordt
extremer, wat kan de akkerbouw met het CO2 vraagstuk. Het regiobestuur had Robert Kielstra, directeur
van Energie Centrale Wieringermeer (ECW) uitgenodigd om het een en ander toe te lichten. ECW regelt
het energievraagstuk voor het kassengebied op Agriport A7. Robert Kielstra vertelde hoe zij omgaan met
de verschillende energievormen. Ook ging hij in op de vraag of CO2 een kans is of een bedreiging voor de
akkerbouw en of een regulier akkerbouw bedrijf al gauw CO2 -neutraal is. Na de pauze gingen Aleid Dik
en Keimpe van der Heide hier dieper op in met de Cool Farm Tool. Tijdens de avond hebben we de Cool
Farm Tool ingevuld en konden we zien wat veel invloed heeft en wat een beperkte invloed heeft op de
CO2 uitstoot. Zodoende ontstaat er een balans per bedrijf. Ploeg je veel, gebruik je bovengemiddeld
kunstmeststoffen en voeg je weinig organische stof aan de grond toe dan kom je slecht uit de tool. Doet
men aan NKG en heb je zonnepanelen en voer je veel compost aan, dan ben je al gauw CO2 neutraal. Tot
slot behandelde Keimpe van der Heide nog actuele zaken in de sector.
Al met al was het een interessante avond, mede doordat het CO2 vraagstuk bij velen nog een onbekend
onderwerp is. Helaas was de opkomst met +/- 20 mensen aan de te lage kant. Komende ledenavond
zullen we meer mensen ook mondeling gaan benaderen.

Regio Zuid/Zuidwest
Op 16 januari heeft Regio Zuid/Zuidwest haar jaarlijkse ledenbijeenkomst gehouden in ‘De Graanbeurs’
te Fijnaart. Deze avond stond voor een belangrijk deel in het teken van het milieu. We begonnen met
een inleiding van Jolanda Koot van Shell Solar Development. Een jonge dame die de ambitie heeft om de
wereld te verbeteren door Shell van binnenuit te vergroenen. Zij is door Shell Moerdijk aangesteld om
op de nog braakliggende terreinen een zonnepark te realiseren dat voor de vestiging Moerdijk
elektriciteit kan produceren.
Ook op onze landbouwgronden zijn mogelijkheden om zonneparken aan te leggen, maar behalve dat we
dan goed voor het milieu bezig zijn, moeten we de fiscale consequenties niet uit het oog verliezen. Zij
maakte duidelijk dat de Belastingdienst de grond in dat geval niet meer als landbouwgrond ziet.
Hierdoor zal de landbouwvrijstelling vrijstelling op waardevermeerdering van de grond vervallen. Er kan
door de gemeente een aanslag OZB worden opgelegd op basis van de waarde van de zonnepanelen plus
de onderliggende grond.
Na de pauze hebben Keimpe van der Heide en Aleid Dik de werking van de klimaatmeetlat Cool Farm
Tool uitgelegd. Hiermee kan elke akkerbouwer uitrekenen wat zijn bijdrage is aan klimaatverandering en
welke handelingen er juist voor zorgen dat we meer CO2 vastleggen in de bodem. De Cool Farm Tool is
op internet te vinden en gratis te gebruiken. Het meest opvallend was het negatieve effect van ploegen
op vastlegging van CO2 in de vorm van organische stof in de bodem.
In de voorbereiding van een regionale ledenbijeenkomst begin 2019 heeft Sjoerd Heestermans de rol
van voorzitter op zich genomen.

Tot slot
Kader
In 2018 zijn de meeste werkgroepen actief bezig geweest. Vanwege het jubileum is er in 2018 geen
kaderdag georganiseerd.
Jaarverslag Nederlandse Akkerbouw Vakbond 2018

Pagina 25

Ledenpeilingen
Zowel aan het begin als aan het eind van het jaar heeft de NAV een meningspeiling uitgevoerd onder de
leden. De eerste ging over vergroening in het GLB, de prioriteiten van het NAV-bestuur, regionale zaken
en veranderingen in de gewasbescherming. De resultaten zijn besproken op de ALV in februari en zijn
uiteraard meegenomen in het beleid. Het bestuur was verheugd te zien dat de leden hetzelfde denken
over prioritering van de portefeuilles als het bestuur en gaat op de ingeslagen weg voort.
De ledenpeiling van december ging over de BO Akkerbouw, de droogte en het GLB na 2020. De
resultaten zijn nog niet bekend.

PR en ledenwerving
In maart en kort na het jubileum in juni is een ledenwerfcampagne gevoerd door 3000 akkerbouwers
een email te sturen. Beide keren heeft dit de nodige nieuwe leden opgeleverd.
Op Twitter is het aantal volgers gestegen tot ruim boven de duizend. Ook op Facebook hebben de NAV
pagina en de pagina Akkerbouw van nu steeds groter bereik. De website www.akkerbouw-van-nu.nl
wordt regelmatig genoemd voor achtergrondinformatie op sociale media. Ook na publicaties in kranten
over de akkerbouw zien we de bezoekersaantallen toenemen.

Kantoor en personele zaken
Het is voor de NAV een uitzonderlijk jaar geweest. Het 25-jarig jubileum heeft extra inzet van de vaste
staf (beleidsadviseur en kantoorpersoneel) en de vrijwillige jubileumcommissie gevergd. Hiervoor is
namens het bestuur extra dank verschuldigd aan ieder van bovenstaande personen. De werkdruk werd
echter verhoogd door revalidatie na operatie en vakanties. Parallel hieraan had het bestuur al een
programma in werking gezet om met de bezetting van het kantoor een kwaliteitsslag te maken. Immers,
de professionaliteit en het werkniveau van de NAV zijn de afgelopen jaren sterk omhoog gegaan.
Onderdeel van dat programma was dat organisatieadviseur Fred de Jongh in het eerste halfjaar van
2018 is ingehuurd om de werkprocessen te stroomlijnen. In juni hebben zowel vaste kracht Corina
Hermus als contractmedewerkster Leidi Kant aangegeven per 1 september hun werkzaamheden voor
NAV te beëindigen. Daarop heeft het bestuur de werkorganisatie van NAV verder geanalyseerd en het
besluit genomen het kantoorwerk onder te brengen bij gespecialiseerde aanbieders: de secretariële
activiteiten worden sindsdien ingevuld door Bea Mantel met haar bedrijf 'Bea's Virtueel Office',
gevestigd in Dronten. Voor de administratie is een overeenkomst gesloten met Eric Braber met zijn
bedrijf 'Braber administratie en belastingen' te Den Bommel. In de huidige moderne tijd van de 'digitale
snelweg’ vormt de huidige werkwijze van werken vanuit verschillende locaties geen enkel logistiek
probleem. Hiermee sluit de NAV wel een 25-jarige traditie af van een kantoorbezetting in het
oorsprongsgebied van de NAV, in de buurt van oprichter en eerste voorzitter Jaap Korteweg.
_____________________________________________________________________________________
Volg ons op www.nav.nl
www.twitter.com/NAV_Akkerbouwer
www.facebook.com/Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond

www.linkedin.com/in/nederlandse-akkerbouw-vakbond

En: www.akkerbouw-van-nu.nl
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