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2019: een roerig jaar met veel te doen over landbouw
Het jaar 2019 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de eerste grote boerenprotesten in jaren. De
eerste demonstratie op 1 oktober was overweldigend. Voor de NAV was vooral het gebrek aan
waardering voor boeren als producenten van voedsel van hoge kwaliteit én de steeds veranderende en
toenemende wet- en regelgeving aanleiding om zich achter de acties te scharen. De NAV staat
verduurzaming voor, maar vindt dat besluiten mét en niet óver de sector moeten plaatsvinden. Er
zouden nog meer acties volgen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de oprichting van het Landbouw
Collectief (p. 4).
Maar eerder in 2019 speelde er ook van alles. In februari hield de NAV een goed bezocht jaarcongres
over ‘Nieuwe verdienmodellen bij nieuwe ontwikkelingen’. In de discussie was er in de zaal vooral animo
voor het oprichten van een producentenorganisatie consumptieaardappelen, om zo de rentabiliteit van
de teelt te verbeteren. Hierover leest u meer op p. 13.
In mei waren de verkiezingen voor het Europarlement. De NAV was medeorganisator van twee
verschillende verkiezingsdebatten, één in Nijkerk waar vooral boeren waren en één in Den Haag waar
meer ketenpartners en beleidsmakers waren. Ook was de NAV aanwezig bij een debat over
gewasbescherming op de Forward Farm in Abbenes. Grote verschillen waren er tussen partijen met
name wat betreft gewasbescherming en het GLB.
De ontwikkelingen rondom de acties en eerder al de visie van minister Schouten dat Nederland om
moet schakelen naar kringlooplandbouw hebben veel reuring gegeven in de pers. Ineens heeft iedereen
een mening over hoe de landbouw er uit zou moeten zien. Dit varieert van ‘alles biologisch’ en ‘boeren
in loondienst’ tot ‘instellen van agrarische zones’ en ‘opheffen van natuurgebieden’. De NAV heeft
besloten om zelf met een concrete invulling te komen met hoe de akkerbouw zich volgens ons de
komende tijd moet en kan ontwikkelen, met natuurlijk aandacht voor bijbehorende verdienmodellen,
iets wat in de meeste visies ontbreekt. Dit zal definitief haar beslag krijgen in 2020.
In 2019 ontving een delegatie van het bestuur Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) op het
bedrijf van Mark Brantjes. Directe aanleiding was de motie van Bromet om een heffing op het gebruik
van kunstmest in te stellen. Het bestuur heeft haar met rekenvoorbeelden uitgelegd, dat met de huidige
wetgeving niet voldoende mineralen kunnen worden gegeven met alleen dierlijke mest en kunstmest.
Ook kwamen andere zaken als vrijhandelsverdragen en gewasbescherming aan bod.
In 2019 zijn nuttige gesprekken gevoerd met diverse Kamerleden, met name over vrijhandelsverdragen
en hebben we een aantal Europarlementariërs bezocht. NAV-bestuursleden hebben op verzoek diverse
opinie-bijdragen geleverd aan De Boerderij en de bladen van Agrio. 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.
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Landbouw Collectief
De bezetting van een varkensstal in Boxtel op 13 mei en vervolgens de lauwe reactie van de politie om
de bezetters weg te halen, bleek de opmaat voor een polariserend klimaat in het nationale
landbouwdebat. De uitspraak van de Raad van State waarbij de PAS-wetgeving buiten werking werd
gesteld veroorzaakte enorme onzekerheid met name voor de veehouderij in Nederland. De reactie van
de Haagse politiek, die varieerde van onsamenhangende en tegenstrijdige maatregelen in het
stikstofreductiedossier tot een oproep tot halvering van de veestapel, leidde tot de oprichting van
Agractie en een historisch grote manifestatie met trekkers op het Haagse Malieveld.
Alhoewel de NAV het toonbeeld is van sectorale belangenbehartiging en deze zaken zich meer op het
vlak van de veehouderij begaven, heeft de NAV zich direct solidair gesteld met deze actie op 1 oktober,
omdat de politieke discussie gevoerd werd over de hoofden van boeren, waarbij de waardering voor en
noodzaak van voedselproductie volstrekt afwezig leek.
Bij de vervolgactie die ontketend werd op 16 oktober door de FDF (Farmers Defence Force) heeft de
NAV de standpunten vervat in een 5-punten statement om ook de pijnpunten voor de akkerbouw beter
onder de aandacht te brengen. De punten zijn:
1. Behoud van een effectief middelenpakket voor gewasbescherming. Geen middelen verbieden voordat
er alternatieven zijn. Snellere toelating van laag-risico middelen. Beleid wat het Actieplan
Plantgezondheid van de akkerbouwsector ondersteunt.
2. Samenhang tussen regels op verschillende beleidsterreinen. Niet één regel voor één probleem maar
kijken hoe zaken op het boerenbedrijf op elkaar ingrijpen. Maatregelen voor CO2 opslag, bodembeheer,
gewasbescherming enz. hangen nu eenmaal samen. Maatregelen die goed zijn voor klimaatdoelen
(bijvoorbeeld minimale grondbewerking) kunnen juist vragen om inzet van een goed herbicide zoals
glyfosaat. Er moet gezocht worden naar een optimum over de verschillende beleidsterreinen.
3. Minder paniekbeleid en meer inzet op een meerjarige visie. Daarbij een realistische kijk op hoe een
visie gerealiseerd kan worden. En dus niet naïef en optimistisch ervan uitgaan dat ‘men’ vanzelf wel
meer gaat betalen voor duurzaam geteeld Nederlands product als hetzelfde product, minder duurzaam
geteeld uit het buitenland, er naast in de schappen ligt. Dat betekent geen steun voor
vrijhandelsverdragen zoals CETA en Mercosur.
4. De positie van de boer in de keten effectief versterken door de wet- en regelgeving daar zo veel
mogelijk op in te richten. Maximaal de ruimte benutten die de EU daarvoor geeft. Niet denken dat
transparantie over de prijsvorming in de keten effect zal hebben op de marge voor de boer, maar er op
sturen dat dat gebeurt.
5. Alle sectoren moeten gelijk behandeld worden. Dus ook de vervuiling door de luchtvaart aanpakken
bijvoorbeeld. En wanneer er voor verkeer technische oplossingen worden gekozen (verlagen max.
snelheid), dan ook technische oplossing voor landbouw en geen halvering veestapel. Niet werken met
modellen waar discussie over bestaat maar werken met gemeten waardes.
Omdat het logisch is dat met enkel trekkers op de weg er geen beleidswijziging is, hebben 13 (!)
organisaties besloten om samen te werken in het Landbouw Collectief (LC) om voor de korte termijn een
werkbaar alternatief te bieden voor de stikstofproblematiek. Hierin werkt de NAV ondersteunend mee
en waakt voor de belangen van de akkerbouw. Hierbij is bereikt, dat er geen vergunningsstelsel wordt
ingesteld voor beweiden en bemesten.
Voor de langere termijn willen we vanuit het LC werken aan een cultuuromslag bij LNV, dat er geen
besluiten worden genomen zonder draagvlak van de primaire sector. Het is duidelijk dat deze houding
ook wordt verlangd in onze dossiers op het gebied van gewasbescherming, klimaatmaatregelen en
kringlooplandbouw.
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Jaarcongres NAV over nieuwe verdienmodellen
Op 13 februari 2019 werd het NAV-Jaarcongres gehouden in de Shortgolf in Swifterbant. Onderwerp
was ‘Nieuwe verdienmodellen bij nieuwe ontwikkelingen’.
NAV-voorzitter Teun de Jong opende de bijeenkomst met een korte presentatie van de speerpunten van
de NAV in 2019. Daarna vertelde Maria Litjens over de kansen voor boeren om zich te organiseren in
een producentenorganisatie in de presentatie ‘De producentenorganisatie als erkend kartel’. Maria is
gepromoveerd op dit onderwerp en liet zien dat er meer mogelijkheden zijn dan wij tot nu toe dachten.
Als tweede spreker vertelde Nico Polman van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) over
verdienmodellen bij natuurinclusieve landbouw. Hij raadde de aanwezigen aan om de door de WUR
ontwikkelde scan voor het eigen bedrijf te gebruiken om te zien waar kansen liggen.
Na de pauze gaf Camiel Hoogland, directeur/eigenaar van Hoogland B.V. zijn visie op verdienmodellen
voor kringlooplandbouw. Grote kansen liggen er volgens hem in regionale samenwerking tussen
akkerbouw en veehouderij, zoals regionale voercentra. Ook regionale baktarwe is een voorbeeld van
een nieuwe kans.
Als laatste presenteerde Carin Rougoor, senior consultant bij Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
het project ‘Borgen en betalen van koolstofopslag’. Dit project is één van de door het ministerie
betaalde projecten in de zogenaamde klimaatenveloppe. De insteek van CLM is om niet de resultaten
zoals verhoogd organische stofgehalte te betalen omdat dit moeilijk meetbaar is, maar juist de
inspanningen van telers.
In de levendige discussie die volgde zagen de meeste aanwezigen vooral wel iets in een
producentenorganisatie voor consumptieaardappelen.

Droogtemaatregelen
Voor het tweede opeenvolgende jaar is er sprake geweest van een droge zomer, al was het watertekort
in de meeste akkerbouwgebieden minder dan in 2018. Met name de hogere (zand)gronden in Oost en
Zuidoost Nederland én de Zeeuwse eilanden hadden te maken met een dusdanig neerslagtekort dat de
gewasopbrengsten onder druk stonden. Doordat de beschikbaarheid van zoet oppervlaktewater als
gevolg van meer aanvoer door de rivieren beter was, waren er minder beperkingen voor beregening in
2019 dan in 2018. Overigens heeft de natte herfst van 2019 ook op de hoge gronden van Nederland
inmiddels voor een herstelde normale grondwaterstand gezorgd, zodat de beginsituatie qua grondwater
voor 2020 weer normaal is.
Omdat in het kader van een zich veranderend klimaat droge zomers zich meer lijken te gaan
manifesteren, is er door het Ministerie van LNV een ‘droogteoverleg’ ingesteld waaraan ook de NAV
deelneemt. De RVO voert in opdracht van LNV een onderzoek uit om tot een betere inschatting te
komen van de waterbehoefte per gebied. In de
zogenaamde
waterbehoefteviewer
wordt
onderscheid
gemaakt
tussen
gewassen,
grondsoort, groeitijd en weergegevens. Op basis
van deze input kan het waterschap dan bepalen
hoeveel water er aangevoerd zou moeten
worden, als onderdeel van de complete
waterbalans per bemalingsgebied en waterschap.
De uiteindelijke vergunning voor watergebruik is
dan wel weer afhankelijk van de noodzaak,
bepaald door de door LNV opgestelde
verdringingsreeks, waarbij gewassen, natuur en
drinkwatervoorziening op basis van nut,
meerjarige schade en economisch belang zijn
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ingedeeld. De NAV heeft bereikt dat als onderdeel van de regionale verfijning is besloten dat
waterschappen hierin regionale belangen kunnen meenemen. Zo kan bijvoorbeeld een lager salderend
gewas in de ene regio niet voor watergebruik in aanmerking komen, maar vanwege de teeltomvang en
de economische impact in een andere regio wel. Een goed voorbeeld hiervan zijn zetmeelaardappelen in
NO-Nederland ten opzichte van diezelfde teelt in bijvoorbeeld de Flevopolders.

Ontwikkeling van Gemeenschappelijk Landbouw Beleid na 2020: opstellen
Nationaal Strategisch Plan
Oorspronkelijk was bij de oprichting van de EEG als voorloper van de huidige Europese Unie (EU) het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid één van de belangrijkste drijfveren voor de internationale
samenwerking tussen de Europese staten en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt.
Inmiddels heeft de EU een belangrijk breder takenpakket dan alleen de voedselvoorziening en
landbouw, maar maakt de landbouwbegroting nog wel een substantieel deel uit van het totale budget.
In de EU kent men normaliter beleidsperiodes die samenvallen met de zittingsduur van het parlement
en daarmee ook van de Europese Commissie. Op deze wijze zou de huidige beleidsperiode van 2015 t/m
2020 lopen. Maar door de perikelen van met name de Brexit en de discussie over het totale Europese
budget, is de verwachting dat invoering van een nieuwe beleidsperiode zal wachten tot kalenderjaar
2023. Dit zal inhouden dat in de teeltjaren 2021 en 2022 het huidige beleid zal worden voortgezet, maar
er zal wel gewerkt moeten worden met een lager budget ten gevolge van het verlaten door het
Verenigd Koninkrijk van de EU. Deze budgetverlaging zal leiden tot lagere bedragen voor de
bedrijfstoeslag of subsidies uit de tweede pijler van het GLB. Ondertussen hebben de boeren in de EU
wel te maken met de afbouw van importrestrictie uit landen waarmee een handelsovereenkomst wordt
afgesloten (bv. Canada) of waarvoor kortingen op de tarieven worden gegeven (Oekraïne).
Voor de ontwikkeling van het beleid in de volgende periode, werkt iedere lidstaat aan een Nationaal
Strategisch Plan (NSP). Het is de bedoeling van 'Brussel' om minder gedetailleerde regelgeving op te
stellen, maar dat binnen de vastgestelde contouren de lidstaten meer bewegingsvrijheid hebben om
gemeenschappelijk opgestelde doelen te bereiken. Het gevaar van deze beweging tot meer
renationalisatie van het landbouwbeleid is dat verschillen tussen de lidstaten weer groter dreigen te
worden. Daarnaast is er vanuit 'Brussel' de drang om tevens klimaatdoelen te koppelen aan het
landbouwbeleid.
In Nederland is de NAV betrokken bij de maatschappelijke begeleidingsgroep voor het NSP van het
Ministerie van LNV. Een bonte verzameling van vertegenwoordigers uit natuur- en
landschapsorganisaties, alsmede van de landbouwbelangenbehartigers kunnen hier input geven op de
Nederlandse plannen voor het nieuwe GLB. In die bijeenkomsten met zeer uiteenlopende adviezen
richting overheid wordt maar weer duidelijk dat een renderende landbouw primair uit de markt moet
komen. Gepoogd wordt door NAV om de instrumenten ingevoerd te krijgen voor zowel een 'gelijk
speelveld' als een betere positionering van de boer in de handelsketen.
De NAV heeft ook deelgenomen aan diverse bijeenkomsten voor alle stakeholders over de toekomst van
het GLB. De NAV benadrukt hierbij steeds dat het om boerengeld gaat, maar moet anderzijds
constateren dat er heel veel aan natuur en ‘alternatieve’ landbouwmethoden verwante organisaties hun
best doen om een graantje mee te pikken. Getalsmatig zijn we als akkerbouwers in de bijeenkomsten
ver in de minderheid. Dit komt deels ook door het uitnodigingsbeleid van onze minister/LNV voor de
inspraakbijeenkomsten. Wel zien we dat er nu vaker aandacht is voor de positie van de boer in de keten
en voor boereninkomens dan bij de voorbereidingen voor het huidige GLB.

Brancheorganisatie Akkerbouw
In 2019 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
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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
Plantgezondheid 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 de
instrumenten van de overheid heeft gekregen om tot inning van een verplichte heffing voor de
gewassen aardappelen, granen en suikerbieten over te gaan. Gelukkig geeft bijna 100% van de
akkerbouwers gehoor aan de opgelegde heffing. Hierdoor kon 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 drs. André Hoogendijk, die per 1 september Matthé Elema is opgevolgd. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel het onderzoek, als de gezamenlijke platformtaken,
alsmede het 'runnen' van de eigen organisatie. In het bestuur is er voortdurend discussie over de
omvang en taken van de BO. De inzet van de NAV is hier de afgelopen jaren om de 'platformtaken' 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 is met de benoeming van een nieuwe directeur van de BO deze discussie verder gevoerd.
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).
Markt- en prijsinformatie
Voor een gelijkwaardige positie van de akkerbouwer in de keten vindt de NAV het van het grootste
belang dat er voldoende adequate en onafhankelijke markt- en prijsinformatie beschikbaar is. Bij de
onderhandelingen over de afzet van de producten moet de boer minimaal over dezelfde informatie
kunnen beschikken als de afnemer van de producten. Hierbij vervult VTA met de transactielijsten en de
Nieuwsbrieven een essentiële rol. De NAV deelt de zorg van VTA over het lage aantal gemelde
transacties. Hoe meer transacties er gemeld worden, hoe beter de informatie voor de gebruiker is. Het
is van het grootste belang dat telers elkaar blijven informeren om de informatie op hetzelfde niveau te
hebben als de informatie waarover onze afnemers beschikken. Vooral de transacties op de iets langere
termijn zijn onmisbaar voor de akkerbouwer om een marktconforme prijs voor de producten te
realiseren.
Naast de VTA-informatie leveren de noteringen van de Landbouwbeurzen informatie over de dagmarkt
van diverse producten. Potato.nl heeft besloten vanaf 1 januari 2020 nog maar 1x per week en wel op
de maandag te noteren. Deze notering is dan voor heel Nederland.
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Oneerlijke handelspraktijken worden nu echt verboden!
De Europese verordening over oneerlijke handelspraktijken wordt nu in de Nederlandse wetgeving
geïmplementeerd. De NAV heeft meegewerkt aan een internetconsultatie over dit onderwerp en er is
een gesprek met het ministerie geweest over dit onderwerp.
Met deze implementatie is de wettelijke basis, waar de NAV altijd voor gepleit heeft, gerealiseerd. In de
wet staan een groot aantal oneerlijke handelspraktijken omschreven en er kunnen ook serieuze sancties
op volgen. Voor de uitvoering heeft de NAV altijd gepleit voor een aparte en onafhankelijke Autoriteit
Producent en Markt. Die gaat er niet komen. De uitvoering van de wet kent drie mogelijkheden voor
boeren om hun gelijk te halen:
- De ACM krijgt een aparte afdeling voor oneerlijke handelspraktijken. Deze afdeling kan onderzoek
doen (zelfstandig of na anonieme tips) naar algemene misstanden en zo nodig ook sancties
opleggen.
- Iemand die zich persoonlijk benadeeld voelt door een afnemer kan het geschil melden bij de
Stichting Geschillen Beslechting die probeert te bemiddelen tussen beide partijen.
- Nu de oneerlijke handelspraktijken in de wet zijn vastgelegd kan een producent ook via de rechter
zijn gelijk proberen te halen.
Hoewel de uitvoering anders is vormgegeven dan de NAV voor ogen had, hebben we er alle vertrouwen
in dat de nu gekozen richting goed zal werken. De wet zal in 2020 in werking treden.

Vrijhandelsverdragen: gloort er een kentering?
De vrijhandelspolitiek van de EU is in dit verslagjaar regelmatig in het nieuws geweest. Er is bijvoorbeeld
een nieuw verdrag gesloten met Japan. Het meeste ging het toch over het verdrag met Canada (CETA)
wat al vanaf september 2017 voorlopig van toepassing is. Hierdoor is vooral het vrijhandelsgedeelte,
waar de landbouw het meeste last van heeft, al in werking. Deze voorlopige toepassing wordt pas
definitief als het verdrag door alle lidstaten is geratificeerd. In Nederland is de stemming in het
parlement hierover verschillende keren uitgesteld. Deze stemming staat nu voor begin februari 2020 op
de agenda van de Tweede Kamer.
En verder heeft de Europese Commissie de onderhandelingen met de Mercosur-landen (Brazilië,
Argentinië, Paraguay en Uruguay) afgerond. De NAV is tegen de huidige vrijhandelsverdragen dus ook
tegen CETA en Mercosur. Vooral vanwege het feit dat door deze vrijhandelsverdragen geen eisen aan de
productiewijze van importproducten gesteld kunnen worden en het gevaar van een ongelijk speelveld
op de loer ligt. Dit is al bij CETA het geval, maar de NAV verwacht vooral veel negatieve gevolgen van het
Mercosur verdrag, omdat deze landen een enorm verschil in standaarden hebben met de EU.
De NAV werkt samen met andere boeren organisaties en maatschappelijke organisaties in de ‘TTIP,
CETA en landbouw’ coalitie en de grotere Handel Anders! coalitie om de huidige vrijhandelsverdragen te
bestrijden en met voorstellen te komen voor een eerlijke handel. Deze coalities hebben op 1 oktober
een Manifest (terug te lezen op www.nav.nl) aangeboden aan de Tweede Kamer, waarin de bezwaren
tegen CETA uiteen worden gezet en de parlementariërs
worden opgeroepen CETA te verwerpen. In vervolg hierop
hebben NAV-bestuurslid Keimpe van der Heide en NMVbestuurslid Hans Geurts die bezwaren samen met Jesse Klaver
(fractieleider GroenLinks) in het tv-programma Buitenhof
kunnen toelichten. Daarnaast heeft de NAV nog in een
Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer de bezwaren kunnen
toelichten. Het is op dit moment onzeker of CETA in de
Tweede Kamer wel een meerderheid zal halen. Door de politieke verhoudingen in de Eerste Kamer is de
onzekerheid over de afloop daar nog iets groter.
De NAV blijft er op wijzen dat we niets tegen handel hebben, maar dat het wel om eerlijke handel moet
gaan waarbij de spelregels voor iedereen gelijk zijn. Al met al is het voor het eerst dat de
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maatschappelijke en politieke weerstand tegen de huidige vrijhandelsverdragen zo groot is, dat er een
verandering kan komen naar een eerlijk handelsbeleid.

Voortgang in mineralen-dossier en waterkwaliteit
Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een aantal
veranderingen zijn hierin verwerkt. Qua fosfaat krijgen we in de meeste gevallen een paar kilo ruimte
erbij. Graszaadstoppel wordt vanaf 2019 gezien als groenbemester. De uitrijperiode van dierlijke mest
wordt nu verlengd van 1 naar 15 september en in het voorjaar verkort van 15 februari waar 1 februari
de ingangsdatum was. In verband met uitspoelingsgevoeligheid ziet de NAV liever de mest in het
voorjaar dan in het najaar. De friet/biet regeling blijft bestaan. De equivalente maatregelen voor fosfaat
komen te vervallen. Op zandgronden is het inzaaien van een groenbemester na mais verplicht. Hierin
mag nog maar wel de halve gebruiksnorm worden gehanteerd. Helaas is de generieke korting op stikstof
op het zuidoostelijk zand niet teruggedraaid. De NAV pleit er ook voor om de inwerkplicht van vaste
mest op klei te laten vervallen. Dit werkt het gebruik van vaste meststoffen tegen. Mocht de uitvoering
van het 6e Actieprogramma niet de gewenste uitkomst geven, dan kunnen er in het 7de belangrijke
maatregelen genomen worden om de uitspoeling van nitraat tegen te gaan. Een aantal hiervan zijn
redelijk rigoureus te noemen. De NAV is in het voorprogramma al bezig om deze van tafel te krijgen.
De NAV heeft deelgenomen aan diverse pilots en projecten, zoals de Nutriëntenbalans akkerbouw,
Boerenpanel mestbeleid en dataverbetering mestaanwending. Ook heeft de NAV zitting gehad in de
klankbordgroep van een project over een mogelijke heffing op kunstmest, naar aanleiding van een
motie in de Tweede Kamer.
Op alle punten zal de NAV blijven pleiten voor een simpel mestbeleid zonder al te veel beperkingen en
ruimte voor kringlooplandbouw met eerlijke concurrentie. De NAV wil een gezond en klimaatbestendig
mestbeleid. We blijven ook van mening dat de meetgegevens en modellen ook duidelijk en inzichtelijk
moeten zijn, omdat anders een eerlijk beleid opmaken niet mogelijk is.

Klimaat
In de afgelopen jaren is het onderwerp klimaat en vooral: wat kunnen we doen om de opwarming van
de aarde zoveel mogelijk af te remmen, tot één van de belangrijkste onderwerpen geworden op veel
terreinen. Omdat er nog veel niet goed bekend is wordt er op dit terrein ook nog veel onderzoek
gedaan. Voor de akkerbouw is vooral onderzoek op het terrein van CO2-opslag in de bodem en hoe
kunnen we lachgas vorming zoveel mogelijk voorkomen van belang. Vanuit de zgn. Klimaatenvelop zijn
er al de nodige onderzoeksprojecten opgestart. De NAV neemt deel aan de klankbordgroep van deze
projecten.
In 2018 zijn er door de verschillende Klimaattafels voorstellen gedaan om de CO2-reductiedoelen die er
voor de verschillende sectoren zijn gesteld te halen. Met deze voorstellen heeft het Kabinet uiteindelijk
samen met de Tweede Kamer in 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Voor de akkerbouw betekent dit
dat de beperking van de broeikasgas uitstoot in 2030 ongeveer 500 kg CO2-equivalent per ha moet zijn.
De Klimaattafel Landbouw en Landgebruik heeft een aantal Uitwerkgroepen ingesteld, die maatregelen
om tot de reductie van de emissie van broeikasgassen te komen, verder moet uitwerken en kijken welke
organisaties erbij betrokken moeten worden. De NAV doet mee in de Uitwerkgroep Landbouwbodems
en Vollegrondsteelt. Deze werkgroep heeft een eerste inventarisatie van de maatregelen en betrokken
organisaties gemaakt. Bij veel onderwerpen ligt er een taak voor de overheid voor
stimuleringsmaatregelen en aanpassing van wet- en regelgeving.
De NAV heeft samen met LTO met het ministerie gesproken over de mogelijkheid die vooral het
vergroeningsdeel van de GLB toeslagen bieden om klimaatvriendelijke maatregelen te stimuleren.
De Wekgroep Klimaat van de NAV heeft zich verder in de Cool Farm Tool verdiept. De werkgroep is blij
dat het mogelijk wordt om de CFT aan de managementsystemen te koppelen, zodat de invoer van
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gegevens gemakkelijker wordt En dat de BO Akkerbouw lid is geworden van de Cool Farm Alliance is ook
een goede ontwikkeling. Ook is het positief dat vragen van de NAV over vanggewassen tot een
uitgebreidere module over vanggewassen hebben geleid in de CFT.
Het blijft van belang om te benadrukken dat de CFT bedoeld is om de boer inzicht te geven inde
gevolgen van zijn bedrijfsvoering voor de CO2-emissie en zeker niet om de boer af te rekenen op zijn
emissie. Het zelfde geld volgens de werkgroep voor het bodemlabel waarover gesproken wordt. Het
moet goed bodembeheer stimuleren en belonen en moet niet alleen maar afrekenen op slecht beheer.

Teelt eiwitgewassen houdt de aandacht
Al jaren bepleit de NAV de teelt van eiwitgewassen in Noordwest Europa. Vanuit de NAV hebben we ons
ook dit jaar weer ingezet om te komen tot een meer rendabele teelt van eiwitgewassen. Volgens de
NAV kan dit alleen door een hogere marktprijs en/of een hogere zaadopbrengst per hectare. Van steeds
meer kanten wordt nu ook aangedrongen op het telen van plantaardige eiwitten in Noordwest Europa
om minder afhankelijk te zijn van de import. Het gebruik van plantaardige eiwitten voor humane
voedingsmiddelen neemt procentueel ook behoorlijk toe. Alleen de meeste verwerkers gebruiken
daarvoor import-eiwitproducten omdat de kostprijs van in Nederland geteelde eiwitproducten veel
hoger ligt.
Een voorbeeld hiervan is het project Veldbonen Keten Praktijkinnovatie dat 1,5 jaar geleden van start is
gegaan. De eerste fase hiervan is afgelopen jaar afgesloten. Veldbonen zijn prima in feed en food
producten te verwerken. Desalniettemin komt er geen tweede fase, omdat door de hogere kostprijs van
de in Nederland geteelde veldbonen t.o.v. import de eindproducten niet kunnen concurreren met
vergelijkbare producten gemaakt met geïmporteerde plantaardige eiwitten.
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2019: jaar van weersextremen
Na het extreem droge jaar 2018 begon 2019 nog met een neerslagtekort in veel gebieden. In de zomer
werden record hoge temperaturen gemeten, afgewisseld met natte periodes. De herfst was ronduit nat,
wat in veel gebieden leidde tot problemen om de oogst binnen te krijgen en de wintergranen te zaaien.

Pootaardappelen: problemen met virus en bruinrot spelen op
Binnen de pootaardappelsector is Nederland een mondiale speler, met export naar meer dan 80 landen
en binnen Europa een even groot areaal als dat van de concurrenten uit Schotland, Denemarken,
Duitsland en Frankrijk opgeteld. Deze positie is de resultante van goede en gezonde
teeltomstandigheden, een goede infrastructuur, een sterk ontwikkeld handelssysteem, moderne
rasontwikkeling en een goed kennisniveau van boeren. Een belangrijk zorgpunt is het wegvallen van
gewasbeschermingsmiddelen op het gebied van luizen- en schimmelbestrijding alsmede het wegvallen
van loofdodingsmiddelen.
Als gevolg van de warme en droge teeltomstandigheden in het voorgaande jaar 2018, bleek er een
hogere dan gemiddelde virusbesmetting in het beschikbare pootgoed voor het teeltjaar 2019 aanwezig
te zijn. Samen met het dit jaar niet meer beschikbaar zijn van een neonicotinoïde bij het poten kon de
virusbesmetting zich in het veld sterk uitbreiden. Het resultaat is dat ruim 35% van het areaal
pootaardappelen op grond van de verplichte nacontrole in klasse verlaagd is. Hierdoor moet ook voor
het volgende teeltjaar met een ongunstige uitgangssituatie gerekend worden. Aloude uitgangspunten
als vroegheid van de teelt, een gunstige ligging nabij de zee en rasresistentie, alsmede voldoende
selectiecapaciteit worden hiermee weer belangrijk. Voor de langere termijn geldt ook voor de
pootgoedteelt dat een versnelling van het inkruisen van resistenties van belang is om de positie in de
markt te handhaven.
In het najaar van 2019 is de pootgoedsector weer opgeschrikt door een paar mogelijke
bruinrotbesmettingen. De impact van deze quarantaineziekte is onverminderd groot voor het
betreffende bedrijf en gezin: de gehele oogst afgekeurd en 'waarschijnlijk besmet' verklaard én een
teeltverbod op het betreffende perceel. De beschikbaarheid van een verzekering is hierbij dus
essentieel.
De NAV is 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.
Ook heeft de NAV sinds 2019 een afgevaardigde in de Vaste Commissie van de NAK, naast de deelname
aan de NAK Adviesraad.
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.
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Consumptieaardappelen: ploeteroogst in delen van het land
Oogst 2018 van de consumptieaardappelen werd bepaald door de gortdroge en af en toe extreem
warme zomer en dat veroorzaakte een gemiddelde opbrengst in de EU-5 van ca. 41 ton/ha die daarmee
ver onder het 5-jarig gemiddelde van ca. 47 ton/ha lag. Dit resulteerde in een totale oogst in Noordwest
Europa van ongeveer 24.5 miljoen ton en prijzen op de vrije markt van ruim 10 cent boven de kostprijs.
In seizoen 2019 groeide het areaal weer (2.6%), wat altijd gebeurt na een jaar met goede prijzen. Ook
stegen de contractprijzen een beetje. En ook dat is gebruikelijk na een seizoen met goede prijzen.
Het poten kon redelijk op tijd en over het algemeen onder goede omstandigheden gebeuren. De zomer
was weer droog en bij tijd en wijle extreem warm. Op de zandgronden in Oost Nederland viel de minste
neerslag en daar waren aan het begin van het seizoen de grondwatervoorraden al flink lager dan
normaal. Aan het einde van de zomer en vooral in de maanden september en oktober viel er (meer) dan
genoeg regen. Die regen kwam voor de vroege aardappelen te laat zodat daar de opbrengsten veel lager
dan normaal waren. De hoofdoogst heeft over het algemeen nog goed van de regen kunnen profiteren.
De herfst was weer zo nat dat de oogst van half september tot half november vrijwel stil heeft gelegen.
Toen moest in ons land nog bijna een kwart van het areaal gerooid worden. Het woord ‘ploeteroogst’
omschrijft de omstandigheden perfect. In Duitsland, Frankrijk en België is uiteindelijk vrijwel alles
geoogst. In ons land zijn vooral in de westelijke deel van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland nog
(gedeeltes) van percelen blijven zitten en vooral in het Verenigd Koninkrijk moet nog rond de 5%
geoogst worden, wat misschien als de winter meevalt voor een deel nog in het voorjaar kan.
Omdat het minder droog is geweest dan in het vorige seizoen is de uiteindelijke gemiddelde opbrengst
van oogst 2019 in de EU-5 op 44 ton/ha gekomen en met een areaal van bijna 614.000 ha komt de
totale oogst op krap 27 miljoen ton. En door de onzekerheid of werkelijk alle aardappelen nog geoogst
kunnen worden schommelt de prijs op de vrije markt de laatst maanden van 2019 en de eerste weken
van 2020 rond kostprijsniveau.
Door normale trendmatige prijsstijgingen zal de verwachte kostprijs voor 2020 al weer wat hoger zijn
dan die van 2019. Omdat in 2020 voor de loofdoding Reglone vervalt, maar vooral omdat voor de
kiemremming chloorprofam niet meer beschikbaar is heeft de WCA berekend dat die verwachte
kostprijs ongeveer 3 cent stijgt, omdat de alternatieven veel duurder uitpakken. Het is begin 2020 de
vraag of de contractprijzen die stijging gaan compenseren. Ook maakt de WCA zich zorgen over de
areaalontwikkeling. De afgelopen twee jaar is de invloed van de areaalgroei teniet gedaan door een flink
lagere opbrengst dan normaal. De ene kant is dat de vraag naar friet wereldwijd groeit en dat als reactie
daarop de verwerkingscapaciteit ook sterk groeit en daarmee ook de behoefte aan grondstof. De andere
kant is dat de afgelopen jaren het areaal sneller groeit dan de behoefte aan aardappelen. Als in 2020 het
areaal weer verder groeit en we weer eens een gemiddelde of bovengemiddelde opbrengst hebben dan
wordt het spannend of we de huidige prijsniveaus kunnen handhaven

Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) als stap naar een
meer rendabele teelt!
De NAV pleit al jaren lang voor meer ruimte voor boeren
in de mededingingswetgeving om zich te organiseren om
gezamenlijk sterker te staan in de afzetmarkt. Een aantal
van onze afnemers zijn wereldspelers en dan is de
individuele boer geen gelijkwaardige gesprekspartner.
De eerdere pogingen om de bundeling via een
Producenten Organisatie (PO) te realiseren zijn spaak
gelopen omdat de mogelijkheden binnen de wetgeving
te klein waren en omdat de boeren daarom het risico
om met de mededingingsautoriteiten te maken te
krijgen te groot vonden.
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In 2017 is de NAV in contact gekomen met Maria Litjens, zij is juriste en gepromoveerd op het
onderwerp welke mogelijkheden PO’s bieden voor boeren in het nieuwe GLB. Op het Jaarcongres van de
NAV in 2018 heeft Maria een inleiding gehouden over de nieuwe mogelijkheden. In recente
aanpassingen in het GLB, de zogenaamde Omnibusregeling, blijkt de ruimte voor PO’s veel groter te zijn
dan voorheen. De grens dat een PO niet meer dan 5 of soms 10% van een relevante markt mag
organiseren bestaat niet meer. De enige restrictie is nog dat een PO de concurrentie niet geheel mag
uitsluiten en er mogen geen afspraken gemaakt worden tussen verschillende PO’s. Dat kan weer worden
ondervangen door die PO’s in een Unie van Producenten Organisaties (UPO) te laten samenwerken. Die
UPO moet dan wel door de overheid erkend zijn. Verder worden in de regelgeving een groot aantal
doelen omschreven waar een PO zich mee bezig mag houden. En een PO mag alles doen wat strikt
noodzakelijk is om deze doelen te bereiken. Een PO mag bijvoorbeeld de afzet concentreren en
gezamenlijk onderhandelen over prijzen en voorwaarden, maar ook het aanbod afstemmen op de vraag.
Om deze ruimte binnen de wetgeving te krijgen moet een PO wel door de overheid erkend zijn. In de
afsluitende discussie op het Jaarcongres was er redelijk veel enthousiasme om nog eens met een PO aan
de slag te gaan en de consumptieaardappelen werd het meest kansrijk geacht.
In vervolg daarop besloot het NAV-bestuur om de mogelijkheden te verkennen. In overleg met VTA is
besloten dat de NAV het initiatief neemt en dat de VTA het ondersteunt. Er zijn gesprekken gevoerd met
veel mensen in en rond de sector en met Maria Litjens en het Ministerie van LNV. Uit die gesprekken
bleek dat men in het algemeen wel mogelijkheden zag om via een PO de positie van de teler in de keten
te versterken en zo tot een beter rendement van de teelt te komen. Samen met VTA is een gesprek
gevoerd met onze Belgische collega’s en later in NEPG-verband met collega organisaties in Frankrijk en
Duitsland. Men volgt met interesse wat onze ervaringen zijn.
In het eerste gesprek met LNV bleek dat men er daar vanuit ging dat een PO voor zijn leden de afzet
moet regelen. Dat is iets wat de NAV absoluut niet voor ogen heeft, omdat het zelf bepalen van de
afzetstrategie voor veel telers een essentieel onderdeel van de teelt is. In een vervolg gesprek, samen
met Maria Litjens, werd duidelijk dat die gezamenlijke afzet geen vereiste is.
Uiteindelijk heeft het bestuur van de NAV besloten om de POC daadwerkelijk op te richten en de
erkenning bij de overheid aan te vragen en met de ledenwerving te starten. Dat heeft allemaal langer
geduurd dan de oorspronkelijke planning was voorzien. De WCA heeft een kostprijsberekening voor
2020 gemaakt, waaruit blijkt dat die prijs ca. 3 cent gaat stijgen. De eerste stappen van de POC zijn
ingezet om met de kostprijsberekening van de WCA in de hand de afnemers te informeren en te
bewegen de contractprijzen voor 2020 kostendekkend te maken.

Zetmeelaardappelen, een jaar met extremen
Traditioneel is de teelt van zetmeelaardappelen sterk vertegenwoordigd in Nederland met zo ongeveer
22% van het EU-areaal. Binnen Nederland is de 100-jarige coöperatie AVEBE de duidelijk marktleider
voor de verwerking van deze aardappelen; een klein deel van de telers is aangesloten bij Emsland Stärke
in het Duitse Emlicheim. In de verwerking van de aardappelen is de nadruk de laatste jaren steeds meer
verlegd naar derivaten voor industriële toepassingen, voedingssupplementen en de winning van
hoogwaardig plantaardig eiwit. Door deze ontwikkeling heeft de verwerkende industrie het wegvallen
van de gekoppelde EU steunbedragen volledig in de aardappelprijzen kunnen compenseren. Productie
van puur 'natief' zetmeel geldt als bodem in deze markt.
De laatste twee jaren heeft met name het teeltgebied in Noordoost Nederland te kampen gehad met
droogte, waardoor in 2018 in totaal een opbrengstreductie plaats had van 25% ten opzichte van het
meerjarig gemiddelde. In wat mindere mate scoorde ook 2019 onder het gemiddelde, maar met grote
spreiding van 50% reductie tot een normale oogst.
Zorgpunten in de teelt van zetmeelaardappelen zijn onder meer de beschikbaarheid van gezond
pootgoed en de uitbreiding van aardappelmoeheid als gevolg van nieuwe pathotypen waarvoor nog
geen resistente rassen bestaan. Ook de wratziekte geldt als een serieuze bedreiging, vooral nu er door
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de introductie van aardappelteelt voor de frites-industrie in het zand-dalgrond gebied rassen voor teelt
worden aangeboden met een (te) laag resistentie niveau. Deze bedreigingen worden ook opgepakt door
de Stichting Teeltbeschermende Maatregelen (TBM) in samenwerking en financiering middels de BOAkkerbouw.
De viering van het 100-jarig bestaan van AVEBE vond plaats in het nieuwe onderzoekscentrum, gelegen
tegen de innovatiecampus van de Rijksuniversiteit in Groningen. Het elan en de uitstraling de
zetmeelcoöperatie kan als voorbeeld voor andere sectoren dienen.

Suikerbieten: wederom zeer lage prijzen en lager gehalte door natte herfst
De teelt van suikerbieten stond ook in 2019 onder grote druk van de lage wereldmarktprijzen én door
het loslaten van de Europese suikermarktordening. Alhoewel er in principe nog wel een importheffing
geldt voor import, komt 54% van de geïmporteerde suiker in de EU vanuit landen waarvoor een
vrijstelling op deze heffing geldt. De totale productie bedroeg in de EU 17,4 miljoen ton, terwijl er 1,9
miljoen ton werd ingevoerd tegen een export vanuit de EU van 1,5 miljoen ton. Nederland heeft daarin
een bescheiden exportvolume van 0,1 miljoen ton.
Heel langzaam verbetert de situatie ten opzichte van het dieptepunt van de afgelopen periode. De
suikerprijzen in de EU zijn weer iets gestegen maar blijven relatief laag bij een forse variatie in de EU. In
regio 3 (tekortlanden) werd gemiddeld in oktober €399,00 betaald tegen €320,00 in regio 2 met daarin
de meeste grote productielanden. De grote mondiale voorraad heeft een prijsdrukkend effect en
waarschijnlijk pas in januari 2020 zal er een duidelijke prijsstijging zichtbaar zijn. De International Sugar
Organisation (ISO) verwachtte aan het einde van het seizoen 2018/2019 (30 september 2019) mondiaal
een klein overschot. Het vooruitzicht voor 2019/2020 is dat de mondiale suikervoorraad met 6,0 miljoen
ton zal afnemen en ook voor het seizoen 2020/2021 verwacht ISO een afname van de
wereldsuikervoorraad. Marktbureau LMC denkt dat bijna overal in de wereld in 2020 de productie gelijk
zal zijn of zal dalen met uitzondering van Rusland. Een van de onzekere factoren is de mate waarin in
Brazilië suikerriet wordt gebruikt voor ethanolproductie. Gelet op de huidige hoge ethanolprijzen is
verwachting dat veel riet zal worden gebruikt voor ethanol.
De lage prijzen op de wereldmarkt vertalen zich tot lage bietenprijzen, waarbij de prijs die door de
Cosun in Nederland betaald is tot de top in Europa behoort van ongeveer € 35,- per ton bieten bij 17%
suiker. Deze prijs is ten opzichte van het 'quotum-tijdperk' met ruim 12 euro per ton gedaald; of te wel
zo ongeveer € 1000 per hectare. De hogere prijs van Cosun ten opzichte van de andere Europese
industrieën wordt veroorzaakt door het coöperatieve karakter, waarbij de resultaten van de andere
bedrijfsonderdelen worden meegenomen in de uitbetalingscapaciteit.
Het grillige weerbeeld van 2019 heeft wederom gezorgd voor droogteschade in met name Oost
Nederland en als gevolg van de natte herfst tot hoge tarrapercentages en een lager suikergehalte in
geheel Nederland. Bovendien wordt de bietenteelt getroffen door het wegvallen van neonicotinoïden
als zaadbehandeling, waardoor zowel bodeminsecten als door bladluizen overgebrachte
vergelingsziekte leiden tot meerdere bespuitingen met insecticiden en of opbrengstschade. Als gevolg
van de natte nazomer met hoge temperaturen kwamen schimmelbladziektes veelvuldig voor.

Graan nog steeds onder kostprijs
Ook afgelopen jaar beweegt de graanprijs zich onder
kostprijsniveau. De NAV pleit bij politiek en bestuur vanuit haar
gedachtegoed nog steeds voor een faire, kostprijsdekkende 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.
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Uien
In 2019 is het uienareaal weer toegenomen en vooral de verdere uitbreiding op de lichtere gronden in
het oosten van het land zet verder door. Opvallend is dat nieuwe telers vaak al met forse oppervlaktes
van enkele tientallen hectares van start gaan. Omdat het over het algemeen iets minder extreem droog
was dan in 2018 waren de opbrengsten afgelopen jaar duidelijk beter, wat dus ook een fors grotere
totale oogst opleverde. Deze oogst moet voor meer dan 85% de grens over en deze export vestigde
gelukkig in de eerste helft van het afzet seizoen record na record. En ook de vooruitzichten voor het
tweede deel zijn positief.
Omdat de uien zo sterk afhankelijk zijn van export is uiteraard de prijsvorming sterk afhankelijk van de
omvang van de vraag uit het buitenland. Die vraag kan gedurende het jaar sterk variëren waardoor de
uienprijzen nogal volatiel zijn. De omvang van de oogstramingen kunnen de stemming op de markt en
daarmee het prijspeil in ieder geval wel tijdelijk beïnvloeden. De NAV is er van overtuigd dat uiteindelijk
de relatie tussen vraag en aanbod de belangrijkste factor is voor het prijspeil. In dit verband doet de
publicatie van de voorlopige oogstraming door het CBS vaak veel stof opwaaien. Het CBS moet deze
raming doen voor de Europese Commissie. Zij gebruiken hiervoor de zogenaamde ‘expert judgement‘
methode. De medewerkers van Delphy geven voor hun regio een schatting van de gemiddelde
opbrengst en het CBS rekent dat met de areaalcijfers per regio om naar een gemiddelde opbrengst in
Nederland. Afgelopen jaar heeft het CBS de uitkomst van deze raming voor publicatie besproken met
vertegenwoordigers van Groente- en Fruithuis, het Uiencollectief, LTO, VTA en NAV. De inschatting van
3 van de 5 aanwezige organisaties was iets hoger en van één iets lager dan de raming van CBS. En één
organisatie had geen inschatting gemaakt. De aanwezigen konden goed leven met de hoogte van de
oogstraming van CBS. De NAV waardeert dat initiatief van het CBS zeer en de raming heeft dit jaar ook
minder commotie opgeleverd dan gebruikelijk.

Vooruit met kwaliteit, duurzaamheid en innovatie
Gewasbescherming: middelenpakket onder druk door publiek debat
Het jaar 2019 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat het gebruik van neonicotinoïden op bietenzaad
in Nederland voor het eerst niet meer was toegestaan. Het gevolg was, zoals verwacht, dat er veel meer
insecticiden zijn gebruikt om luizen en andere schadelijke insecten te bestrijden. Dit heeft geleid tot
onnodige schade aan nuttige insecten, terwijl het vergelingsziekte-virus sterk is uitgebreid en voor veel
schade heeft gezorgd. Met dit voorbeeld in de hand hebben we regering, Tweede Kamer en politieke
partijen benaderd om in het vervolg beter te kijken wat de gevolgen kunnen zijn van een enkele
beslissing en te pleiten voor een systeembenadering.
Ondanks onze inspanning is nu ook Reglone verboden, wat het volgend jaar tot grote problemen kan
leiden bij de loofdoding van aardappelen. Mede op ons aandringen heeft de Brancheorganisatie
Akkerbouw spoedonderzoek laten uitvoeren door Delphy om alternatieve loofdodings-middelen en systemen te testen.
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Daarnaast zal het gebruik van CIPC voor de kiemremming niet meer toegelaten zijn voor de oogst 2020.
Hier zijn wel alternatieve middelen beschikbaar, maar de kosten zullen vele malen hoger zijn, waardoor
de kostprijs van de bewaaraardappelen tot enkele centen per kg hoger wordt.
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.
Op het gebied van drukregistratie, driftreducerende doppen en driftreducerende technieken is er door
de Brancheorganisatie Akkerbouw een grote proefvelddemonstratie georganiseerd op 19 september
waar velen van u ook zijn geweest.
De NAV heeft een lezing gehouden op het jaarcongres van Nefyto en daar het volgende voorstel gedaan
voor MRL’s (minimum residu levels):
1. Voor in EU toegelaten gewasbeschermingsmiddelen moeten dezelfde MRL eisen gelden voor
import voedselproducten als voor ‘eigen’ voedselproducten en er moet een lage basis MRL komen
om problemen te voorkomen met middelen uit andere teelten.
2. Voor gewasbeschermingsmiddelen die in de EU niet zijn toegelaten willen we een NUL –tolerantie
op geïmporteerde voedselproducten die ook hier geteeld kunnen worden, zoals appels en uien.
3. Voor producten zoals bananen die hier niet geteeld kunnen worden zal de voedselveiligheid het
toegestane MRL niveau moeten bepalen.

Agroecologie, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw: nog geen
verdienmodellen
Kringlooplandbouw is de nieuwe visie bij het Ministerie van LNV, zoals gepresenteerd in september
2018. Hoe de transitie precies moet plaatsvinden is nog volstrekt onduidelijk. Minister Schouten heeft
een Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw ingesteld onder voorzitterschap van Hester Maij.
Deze taskforce kwam begin oktober met haar eindrapport. Mede doordat dit middenin de actieperiode
plaatsvindt, is er weinig aandacht besteed aan het rapport. De NAV was juist zeer positief, omdat de
Taskforce duidelijk integraal gekeken heeft. We hebben dit ook verwoord in een persbericht. Zelden
wordt er in dergelijke commissies goed gekeken naar de samenhang der dingen, maar naar onze mening
heeft de Taskforce dit wel gedaan. Zo werden ook de keuzeprocessen van consumenten, de
vrijhandelsverdragen en het markt- en prijsbeleid meegewogen. Helaas hebben noch de minister noch
de Tweede Kamer blijk gegeven dat ze begrepen hebben dat juist álle aanbevelingen samen volgens de
Taskforce tot de transitie zullen leiden.
Ook natuurinclusieve landbouw kreeg in 2019 meer aandacht. Diverse NAV-ers hebben meegewerkt aan
een project van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) waarbij een inventarisatie plaatsvond van
wet- en regelgeving die boeren belemmeren richting meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. De
presentatie van de resultaten aan ambtenaren van het ministerie en van RVO was bepaald schokkend te
noemen. De NAV dringt er bij het ministerie op aan om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen wat de
regelgeving betreft. Bij het Nationale Congres Natuurinclusieve Landbouw in november werd dit
probleem ook weer duidelijk. Daarnaast bleek, dat initiatieven tot nu toe vooral kleinschalig zijn en dat
er eigenlijk geen verdienmodel is voor boeren. Maar bij natuurinclusieve landbouw geldt wel: alle
beetjes helpen en veel boeren doen al aan natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Biodiversiteit
De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft zich aangesloten bij het
Deltaplan Biodiversiteit. De NAV heeft een lid afgevaardigd naar
de stuurgroep.
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Onderzoek en innovatie
De financiering van collectief onderzoek is dankzij de inzet van de Brancheorganisatie Akkerbouw weer
opgepakt. Ook voor 2021 kunnen weer onderzoeksvragen worden ingediend bij de BO, maar u kunt het
ook doorgeven aan de NAV.

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 uitgezet, 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 Europees Hof van Justitie toch nog als Genetische
Modificatie aangemerkt met alle belemmeringen die daar bij horen. We blijven ons inzetten 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 weer regelmatig contact geweest over wildschade bij individuele leden. Nog steeds
gaan de provincies zeer verschillend om met het formuleren van beleid en de afhandeling van
wildschade gevallen. Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) zijn alle
betrokken partijen bij elkaar gekomen om te bedenken hoe een en ander verbeterd zou kunnen
worden. Dit heeft geleid tot een rapport met daarin ook oplossingen hoe een en ander verbeterd zou
kunnen worden. Hopelijk leidt dit tot de door de NAV gewenste en sterk bepleitte landelijk uniforme,
eenvoudigere en praktische benadering.
Omdat de drempel voor het gebruik maken van de schadevergoedingsregeling hoog is, komen er weinig
meldingen binnen en wordt zo ten onrechte het beeld geschapen dat het met de wildschade wel mee
valt. Het blijft derhalve nog steeds 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.

Brede weersverzekering
De Brede Weersverzekering heeft ons in 2019 weer beziggehouden met de discussie over de uitleg van
de regeling BW 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. Op dit moment wordt
onderzocht hoe andere EU-landen met deze gewasdefinities omgaan.
Het goede nieuws is dat de afschaffing van de assurantiebelasting nu een feit is. In verband met
Brusselse eisen aan de maximum premiesubsidie is deze wel iets verlaagd tot 63.7 %.
De schadedrempel is nu officieel verlaagd tot 20%, maar omdat dit weer gevolgen heeft voor het premie
niveau zullen verzekeraars hiervoor een eigen keuze aanbieden.
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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. Ook nemen diverse NAVleden deel aan stuurgroepen van door de BO Akkerbouw gefinancierde projecten.
Zoals elders beschreven is de NAV vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren van NVWA, NAK
Adviesraad, AVP, PCC, CCC en CBS. Het expertpanel CBS is in 2019 niet bij elkaar geweest.

Platform Aarde Boer Consument (ABC)
In Platform ABC werken NAV en NMV samen met een aantal boeren en
maatschappelijke organisaties en een aantal mensen op persoonlijke titel, die zich betrokken voelen bij
landbouw en voedsel, aan een ander landbouwbeleid. De missie van ABC is een voedselsysteem waarin
producent en consument, de boer en de burger dus, de meeste invloed hebben en waar boeren
kostendekkende prijzen voor hun producten krijgen en die producten voldoen aan de wensen van de
consument. Hiervoor is een ander internationaal handelsbeleid nodig, waar ABC en NAV al jarenlang
voor pleiten. Het begint er op te lijken dat dit pleidooi bij steeds meer mensen en organisaties begint
door te dringen en ook in de politiek lijkt een kentering zichtbaar te worden. Leek het er jarenlang op
dat liberalisering en globalisering een soort natuurverschijnsel was zoals onweer, waar niet aan te
ontkomen valt, nu begint het er op te lijken dat meer mensen beseffen dat het een politieke keuze is. En
een politieke keuze kan ieder moment weer anders gemaakt worden. Dus blijft ABC op deze omslag
inzetten.
ABC is ook betrokken bij Voedsel Anders en de Transitie Coalitie Voedsel en probeert daar ook het
belang van een ander handelsbeleid te bepleiten. Deze organisaties richten zich vooral op
boerenbedrijven, die al in de door hen gewenste richting zijn veranderd en hun eigen markt gecreëerd
hebben. Uit een groot aantal consumentenonderzoeken blijkt steeds weer dat een 10 tot maximaal 15%
van de consumenten bereid is meer voor duurzamer voedsel te betalen. Dus willen we DE landbouw en
HET voedselsysteem veranderen dan moet er meer gebeuren. Dan moet het landbouwbeleid de
gewenste verandering in het voedselsysteem bewerkstelligen en er voor zorgen dat boeren een
kostendekkende prijs in de markt kunnen behalen.

CBAV (Commissie Bemestingsadviezen Akkerbouw en Vollegrond)
Ook in 2019 heeft de NAV deelgenomen aan CBAV. Sjoerd Heestermans heeft daarbij de plaats van
Geert Dubben ingenomen. Binnen het CBAV is er een nieuwe visie opgesteld m.b.t. onderzoek,
innovatie, financiering en beter beschikbaar stellen van haar adviezen aan leden en adviseurs.
In november is een themamiddag georganiseerd door de CBAV waaraan ook is deelgenomen door een
aantal NAV-leden. Deze dag stond in het teken van diverse beleidsuitdagingen waarmee de landbouw
wordt geconfronteerd, zoals kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen
broeikasgasemissies, koolstofopslag en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.
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Internationale belangenbehartiging
Bij de internationale contacten richt de NAV zich op leden van de landbouwcommissie van het Europese
Parlement. Met name de zogenaamde 'landbouwborrels' in Brussel, georganiseerd door de Nederlandse
'landbouw'-leden, bieden een goed platform voor functionele en efficiënte contacten. Daarnaast is de
NAV deelnemer aan het Global Forum for Food and Agriculture, verbonden aan de bekende Grüne
Woche in Berlijn. Doel van deze contacten is enerzijds om onze beeldvorming te verrijken door uit de
Nederlandse 'bubbel' te treden, maar ook om internationaal coalities te vormen in het naar voren
brengen van de NAV standpunten.
Met name op het gebied van de versterking van de positie van de boer in de aardappelmarkt vindt er
veelvuldig overleg plaats met vertegenwoordigers van de Belgische ABS (Algemeen Boeren Syndicaat)
en de Franse Coördination Rurale. Specifiek voor de aardappelteelt is de NAV ook vertegenwoordigd bij
de NEPG, de North European Potato Growers op het congres tijdens Potato Europe.

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 compostproducenten 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
bv. 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.
Vorig jaar hebben we al gemeld dat er een tendens was om het VVAK naast andere kwaliteitssystemen
te leggen en te benchmarken. Dat proces is doorgegaan. Met name de verwerkende industrie dringt
erop aan om het VVAK aan te vullen met extra eisen. De NAV wil het VVAK zo eenvoudig mogelijk
houden en zo er al extra eisen toegevoegd moeten worden, staat zij op het standpunt dat hier alleen
aan meegewerkt kan worden als de extra kosten die hier uit voortvloeien voor de primaire producent
worden betaald.

Overleg met andere agrarische vakbonden
Het Vakbondenoverleg tussen NVV, NMV, NPV en NAV is afgelopen jaar driemaal bijeengeweest.
Behalve de klimaatproblematiek en PR waren het voornamelijk onderwerpen uit de dierlijke sectoren
die werden besproken.

Samenwerking NAV met LTO en VTA
De NAV werkt met de LTO vakgroep Akkerbouw samen in de Sectie Teelt van de BO Akkerbouw.
Daarnaast heeft ook in 2019 een afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen delegaties van LTO
Akkerbouw en het NAV-bestuur. Op teeltkundig vlak zijn er geen grote verschillen tussen beide
organisaties. Die verschillen zijn er wel op het gebied van oneerlijke handelspraktijken (wat volgens LTO
niet speelt) en op het gebied van markt- en prijsbeleid en vrijhandelsverdragen. Zo is LTO wel
voorstander van het vrijhandelsverdrag CETA en de NAV niet. Waar we elkaar kunnen versterken, doen
we dat, maar waar verschillen zijn kiest de NAV haar eigen weg.
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.
Bij het oprichten van de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) was er goed overleg
met VTA. LTO heeft zich daarentegen niet willen verbinden aan onze inspanningen voor een POC.
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Activiteiten NAV-regio’s in 2019
Landelijk bestuur op verzoek actief in de regio
Op verzoek van (groepen) leden treedt de NAV ook op in lokale kwesties. In 2019 hebben diverse
kwesties gespeeld.
Mijnbouwschade in Noord-Nederland
De NAV heeft Geert Dubben afgevaardigd naar de Agrarische Tafel. Ook heeft hij zitting in de Raad van
Toezicht van de mede door de NAV opgerichte Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade. In 2019 is er
wel een gezamenlijke visie opgesteld door de Agrarische Tafel, maar er is nog weinig vooruitgang
geboekt in daadwerkelijk adequate afhandeling van de schades.
De NAV heeft ook een zienswijze ingediend tegen fracken in Pieterzijl.

Regio Noord
Regio Noord heeft dit jaar wederom een gesplitste wintervergadering gehouden. In Friesland heeft
voorzitter Teun de Jong de actualiteiten besproken en enige toelichting gegeven over de ontwikkelingen
m.b.t. het GLB. Vervolgens heeft Pier Schaper, hoofd boezembeheer Wetterskip Fryslân uitleg gegeven
over het waterbeheer in Friesland en de uitdagingen daarin als gevolg van de droogte in 2018.
In Groningen kwamen Peter Bijl van de provincie Groningen en Herman Waterbolk van Stichting Libau
ons bijpraten over de beeldbepalende panden die in de provincie zijn aangewezen. Naast een stukje
aanleiding en selectiecriteria van de panden werd ook een aantal tips gegeven voor toekomstige
herbouw of verbouw. Teun de Jong en Aleid Dik hebben de NAV-actualiteiten toegelicht.
In 2019 heeft de regio Noord medewerking verleend aan het project ‘Perceelsemissie in de hand’ wat
gecoördineerd wordt door LTO. Daarnaast is samen met Wetterskip, LTO en AJF de intentieverklaring
getekend en daarmee de kick-off voor het project ‘Schoon erf schoon water Fryslân’. Beide projecten
hebben als doel de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de akkerbouw te verkleinen om
daarmee een groter middelenpakket te behouden. Naast de projecten wordt ook input geleverd aan het
Wetterskip op avonden over de Kader Richtlijn Water.
In de gemeente Harlingen en voormalig gemeente Franekeradeel, nu Waadhoeke, vindt ter herstel van
bodemdaling van zout- en gaswinning een gebiedsontwikkeling plaats met daarin een wettelijke
ruilverkaveling. De NAV heeft aan de bestuurscommissie haar zorgen geuit over het slagen van de
ruilverkaveling. Vanuit de bestemmingsplannen van de gemeenten zijn grote beperkingen opgelegd ten
aanzien van kavelwerken ten behoeve van behoud van landschappelijke waarden (e.g. kruinige
percelen). Veel akkerbouwers kunnen daardoor geen of te beperkt voordeel behalen uit de
ruilverkaveling.

Regio Noordoost
Op 25 februari 2019 is de regioavond Noordoost gehouden te Exloo. De voorzitter van de NAV heeft een
korte terugblik gegeven op het jaar 2018, verder zijn een aantal actuele zaken toegelicht.
Arjan de Rooij, directeur Agro AVEBE, heeft laten zien dat AVEBE er (planmatig) aan werkt om het
verdienmodel te verbeteren middels o.a. productportfolio, prijsstelling, pootgoedteelt etc.
Aardappelmoeheid vormt een groot risico voor het verdienmodel, ook hierop werd nader ingegaan.
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Na de pauze hield Jan Schreuder, directeur Nederland Vereinigte Hagel, een presentatie over de brede
weersverzekering. Hij ging in op deze wijze van risicobeperking en heeft toegelicht hoe deze verzekering
werkt, wat de behaalde resultaten van het jaar 2018 waren en wat de (verwachte) wijzigingen voor de
komende jaren zijn. Het was een geslaagde avond met een goede opkomst.

Regio Flevoland
In Flevoland is ook het groeiseizoen grillig verlopen en uitmondend in een zeer natte herfst. Van half
september tot half november hebben de oogstwerkzaamheden vrijwel stil gelegen. Tweede helft
november werden er ook in Flevoland nog volop aardappelen gerooid en zelfs nog her en der een
perceel uien. Uiteindelijk is hier toch nog vrijwel alles uit de grond gekomen.
Er wordt druk gewerkt aan een groot saneringsplan van het gehele windmolenbestand in Oostelijk en
Zuidelijk-Flevoland. Het is de bedoeling dat alle oude windmolens verdwijnen en er minder molens,
maar wel veel grotere terugkomen en dat er veel meer mensen (ook niet boeren) op de één of andere
manier kunnen participeren. Het zal duidelijk zijn dat dit niet overal zonder slag of stoot verloopt.
De regioavond in Flevoland is woensdag 27 februari geweest. Er is uitgebreid aandacht besteed aan alle
actuele onderwerpen waar de NAV mee bezig is, waaronder de inzet voor de discussie over het GLB
voor de nieuwe periode. Daarnaast heeft Bert Waterink (sectormanager akkerbouw bij NVWA) een
inleiding gehouden over alle onderwerpen waar de akkerbouw en de NVWA met elkaar te maken
hebben. Hij heeft uitvoerig stilgestaan bij het nieuwe beleid t.a.v. Chitwoodi, waardoor akkerbouwers
eerder ‘vrij’ kunnen komen van een besmetting.

Regio Noord-Holland
Op 31 januari 2019 is de regioavond Noord-Holland gehouden bij café de Buren te Wieringerwerf.
Ook in Noord-Holland was 2018 een droge zomer. Waar er in andere provincies verschillende
beregeningsverboden golden, heeft Noord-Holland wel mogen beregenen. Hierdoor waren de gevolgen
voor veel telers niet zo extreem als in andere delen van het land. Met vragen over o.a. onze
watervoorziening en wanneer er wordt besloten of er wel of niet beregend mag worden, hebben wij
Ellie de Koning uitgenodigd die in het Algemeen Bestuur van het waterschap zit.
Tijdens haar presentatie legde ze uit wat er allemaal geregeld wordt door het waterschap. Met de
aankomende verkiezingen ging ze ook dieper in op het belang van agrarische vertegenwoordiging in het
bestuur. Waar vroeger de boeren het voor het zeggen hadden bij het waterschap, zijn er tegenwoordig
steeds meer natuurpartijen die hun invloed uitoefenen. Dat de afstand tussen de boeren en het
waterschap groter is geworden, werd beaamd vanuit de zaal. Als voorbeeld werden de duinen nabij
Petten genoemd. Het waterschap is trots op dit project, terwijl de boeren er in dat gebied heel anders
naar kijken.
Na de pauze heeft de voorzitter van de NAV, Teun de Jong, met ons terug gekeken naar het jaar 2018.
Hierna is ingegaan op een aantal actualiteiten. Hier werd ook bediscussieerd welke standpunten de NAV
moest innemen m.b.t. het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2021.

Regio Zuid/Zuidwest
Ook dit jaar stond het zuidwestelijk kleigebied weer in het teken van droogte. 2018 was zeer droog
geëindigd en op een enkele grote bui na werd het ook dit jaar weer lang wachten tot in oktober de
eerste regen weer viel. Om 4 weken niet te stoppen. Juist in dit jaar is ook de zoetwaterproblematiek
weer aangekaart. In november kwam dan wel het verlossende woord van minister van Nieuwenhuizen
dat het Volkerak Zoommeer niet verzilt wordt. Althans niet voordat er een goede alternatieve
voorziening is. Landbouw – en natuurorganisaties waren erg tevreden met dit hard bevochte resultaat.
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Helaas is wel een deel van het budget voor een alternatieve voorziening weggevallen. Uiteindelijk heeft
de grote kostenpost voor verzilten het project zichzelf de das om gedaan.
De stikstofproblematiek bleef ook in Zeeland niet onopgemerkt al zijn daar de problemen in de praktijk
het minst groot. Uitgezonderd de bedrijven rond de Natura2000 gebieden zullen de meeste agrariërs
geen last ondervinden. Wel is het belangrijk om te zien hoe de provincie met de latente ruimte van alle
bedrijven omgaat. Zowel op de eerst als op de tweede demonstratie dag gingen de Zeeuwen en WestBrabanders als zijnde harde kern binnen de NAV uiteraard massaal met de trekker naar den Haag.
Op 23 januari 2019 heeft de regio Zuid/ Zuidwest haar jaarlijkse regiobijeenkomst gehouden.
Op de agenda stonden wildschade, de Brede Weersverzekering en de plannen voor een nieuw GLB.
Voor zo`n 40 personen heeft Peter Quist, voorzitter van de WBE Tholen en St. Philipsland uitgelegd hoe
het melden van wildschade in het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS) gedaan moet worden. Dit kan
zowel door de betreffende akkerbouwer als door de rechthebbende jager worden gedaan. Schade
meldingen zijn erg belangrijk om te voorkomen dat de provincies denken dat er geen wildschade is
opgetreden en er dus ook geen afschot nodig is.
Om toestemming te krijgen voor het verjagen of afschot van wild moeten vaak meerdere
afweermiddelen worden ingezet. Soms is de toestemming voor bepaalde soorten ganzen slecht op
enkele postcodegebieden mogelijk. Ook kan het zijn dat er aanvullende (gemeentelijke)vergunningen
nodig zijn zoals voor het plaatsen van knalapparatuur.
Het doen van een aanvraag tot schadevergoeding werkt via het zelfde systeem (SRS), maar moet door
de akkerbouwer worden gedaan, hieraan zijn ook kosten verbonden. Ook de formele opstelling van deze
organisatie en snelle afwijzing als gevolg van kleine onvolkomenheden in de aanvraag veroorzaken veel
frustratie.
Al met al een erg ingewikkelde materie. Daarom zal de NAV zich inzetten voor de invoering van een
landelijk loket, wat in geval van schade kan helpen om de aanvraag tot schadevergoeding op de juiste
wijze in te dienen.
Na de pauze heeft Kees van Dijk die namens de NAV zitting heeft in de werkgroep Brede
Weersverzekering van het Ministerie van LNV, verteld hoe de BW de komende jaren zal worden
aangepast wanneer de assurantiebelasting wordt afgeschaft.
Onze landelijk voorzitter Teun de Jong heeft de lijnen uitgestippeld voor het nieuwe GLB wat vanaf 2021
zou moeten ingaan. De wensen van de NAV voor kostendekkende prijzen en de mogelijkheden om via
telersverenigingen meer marktmacht te krijgen zijn voor ons de belangrijkste punten.
Ook heeft hij uitgelegd dat vanwege de uitdiensttreding van de dames op ons kantoor in Zevenbergen,
nu een goede oplossing is gevonden in Bea`s Virtueel Office. Bea Mantel verzorgd via haar eigen kantoor
de ledencontacten en assistentie voor het bestuur. Daardoor hebben we het kantoor kunnen sluiten en
hebben we ook geen personeel meer.
Al met al een nuttige bijeenkomst waarbij er veel interactie was met onze leden.
In de winter 2019-2020 worden twee regiobijeenkomsten gehouden in de regio zuidwest, één in
Brabant en één in Zeeland. In de middag van 16 december hebben we bij Zaal Koch in Kruisland de
eerste regiobijeenkomst georganiseerd van het winterseizoen 2019-2020. Vanwege een overvolle
agenda in deze periode is bij wijze van proef gekozen voor een middagbijeenkomst met aansluitend een
maaltijd.
Op maandag 16 december 2019 was de bijeenkomst in Brabant. Deze bijeenkomst stond in het teken
van de Brede weersverzekering en de nieuw opgerichte Producenten Organisatie
Consumptieaardappelen (POC). Kees van Dijk van het landelijk NAV-bestuur heeft eerst verteld wat de
NAV dit jaar allemaal voor haar leden betekend heeft. Op diverse belangrijke onderwerpen is goede
uitleg gegeven. Kees heeft als portefeuillehouder gewasbescherming van de NAV de dilemma’s op het
gebied van gewasbescherming toegelicht waarvoor wij al akkerbouwsector in Nederland worden
geplaatst. Het bestuur van de NAV is van mening dat we niet langer kunnen afwachten wat er nu weer
verboden gaat worden of welke middelen de supermarkten nu weer in de ban doen. We willen naar
buiten treden met een proactief MRL-beleid zoals beschreven op p. 17.
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Hierna heeft Keimpe van der Heide een presentatie gehouden over de nieuwe POC. Aan het einde van
de middag was het wel duidelijk dat consumptietelers positief tegen het initiatief aankijken en er wordt
ook vanuit gegaan dat het draagvlak dit maal groter is dan de vorige keer. Keimpe mocht nog mooi een
aantal nieuwe deelnemers noteren.
Na de pauze hield Manuel Bogaert de buitendienst vertegenwoordiger voor zuidwest Nederland van de
Vereinigte Hagel een presentatie over de nieuwe situatie, nu de assurantiebelasting is afgeschaft en
welke verzekeringsmogelijkheden er worden aangeboden. Met voorbeelden en rekenmodules bracht hij
een goede interactie tussen de leden op gang.
Na afloop was er voor een kleine bijdrage een buffet beschikbaar voor de leden die in de avond een
lezing van Delphy op dezelfde locatie wilden bijwonen.

Tot slot
Kader
In 2019 zijn de meeste werkgroepen actief bezig geweest. Omdat er veel afzeggingen waren vanwege
drukte op het land is de geplande kaderdag in 2019 niet doorgegaan.

PR en ledenwerving
Met name na het optreden van Keimpe van der Heide bij Buitenhof TV hebben zich een aantal nieuwe
leden aangemeld. Er waren ook opzeggingen, op één na vanwege bedrijfsbeëindiging. Netto is de NAV
net íets gegroeid in 2019.
Op Twitter is het aantal volgers gestegen van 1040 naar 1310. 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. Om deze website te promoten
hebben we in 2019 briefkaarten over de website gemaakt. Deze liggen bij diverse leden die regelmatig
consumenten over de vloer krijgen en worden uitgedeeld aan beleidsmakers en consumenten. Ook bij
demonstraties en de Boerenbrunch in Amsterdam hebben we deze kaarten verspreid. Dit leidt duidelijk
tot toenemende bezoekersaantallen. Hoewel de site niet specifiek bedoeld is voor scholieren, krijgen we
steeds vaker mails van scholieren die de informatie gebruiken voor werkstukken.

Bestuur en personele zaken
Geert Dubben heeft in juni aangegeven dat hij per 1 augustus het landelijk bestuur wilde verlaten. Het
bestuur heeft er voor gekozen zijn vacature niet in te vullen tot de ALV van februari 2020. Diverse
werkzaamheden zijn opgevangen door de overige bestuursleden en door het bestuur daarvoor
aangezochte andere NAV-ers.
Beide voor de ondersteuning ingehuurde zelfstandigen, Eric Braber en Bea Mantel, bleken in 2019 goed
uit te komen met de gecontracteerde uren. Van beiden is het contract in 2019 verlengd.
_____________________________________________________________________________________
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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