
GENOEG IS BETER    1

Het jaar 2020 gaat natuurlijk de boeken in als het 
coronajaar, met in de akkerbouw grote verliezen 
voor met name de consumptieaardappeltelers. 
Wat de landbouw betreft ging een aantal zaken 
‘gewoon’ door. We geven u een korte terugblik 
op de belangrijkste zaken van de NAV in 2020 en 
blikken vooruit in het nieuwe jaar.
De twee belangrijkste zaken uit 2020 zijn voor de 
NAV het oprichten van de Producentenorganisatie 
Consumptieaardappelen (POC) inclusief erkenning 
door het Ministerie van LNV en het uitbrengen van 
de toekomstvisie ‘Genoeg is Beter 2.0’.

POC
Het oprichten van de POC en het verkrijgen van 
de erkenning als producentenorganisatie volgens 
de definitie in het GLB betekent dat er nu een or-
ganisatie is die werkelijk zaken kan regelen zonder 
gevaar voor problemen met de mededingingswet. 
Immers, volgens het GLB mogen erkende PO’s het 
aanbod beheersen, iets wat anderen zoals NAV en 
LTO niet mogen. De POC heeft haar eerste leden-
vergadering nog net voor de coronacrisis gehou-
den en er is een jong en actief bestuur gevormd. 
Inmiddels groeit het ledenaantal gestaag. Hoe 
meer consumptietelers lid worden, hoe groter de 
mogelijkheden om ook daadwerkelijk iets aan de 
prijsvorming en het areaal te doen. De POC heeft 
een eigen website waarop alle informatie staat in-
clusief inschrijfformulier: www.pocnederland.nl. 

Toekomstvisie
In de winter van 2019/2020 heeft de NAV na een aan-
tal bijeenkomsten met leden een toekomstvisie naar 

buiten gebracht met de titel ‘Genoeg is Beter 2.0’.  
De aanleiding was dat het bestuur vond dat we niet 
alleen in demonstraties moeten uitdragen wat we 
niet willen, maar ook eens helder moeten maken wat 
we wel willen. En dan niet allerlei maatregelen die 
vanuit de overheid en politiek op het boerenerf neer-
dalen, maar kansen vanuit de boerenpraktijk. Uit de 
toekomstvisie blijkt duidelijk dat er veel kansen zijn, 
maar dat lang niet alles een verdienmodel heeft. De 
toekomstvisie is breed verspreid, er heeft een pers-
conferentie plaatsgevonden en het boekje is aan-
geboden aan minister Schouten en aan de Tweede 
Kamer. Maar dat is eigenlijk pas het begin. We zien 
dat het uitbrengen van de visie deuren opent voor 
gesprekken met allerlei partijen en organisaties. We 
zien ook dat er zaken uit worden overgenomen, zoals 
bijvoorbeeld bij de nationale eiwitstrategie. En het feit 
dat alle maatregelen zijn beoordeeld, niet alleen op 
milieueffecten maar ook op voedselproductie leidde 
in één van de gesprekken met een milieuorganisatie 
tot de uitspraak dat het goed was dat onze visie er 
op wees dat landbouw over voedselproductie gaat… 
Ook de doorrekening van het effect van maatrege-
len op het boereninkomen wordt breed gewaar-
deerd en vestigt de aandacht op het vaak ontbreken 
van een verdienmodel bij nieuwe ontwikkelingen.

Overige zaken
Naast bovenstaande heeft de NAV zich beziggehou-
den met vrijhandelsverdragen, gewasbescherming 
en dan met name het behoud van een effectief mid-
delenpakket, het lopende en nieuwe mestbeleid,  kli-
maatverandering en incidentele zaken zoals de Wad-
denagenda. Bij dit alles valt op dat de overheid wel 

vaak zegt alles ‘samen met belanghebbenden’ te wil-
len ontwikkelen (Waddenagenda, mestbeleid), maar 
dat dit toch vaak niet gebeurt en dat is frustrerend 
omdat we dan de reeds gepubliceerde plannen moe-
ten proberen bij te stellen. Dat lukt vaak wel in min of 
meerdere mate, maar eerder samen plannen ontwik-
kelen zou beter zijn dan deze achterhoedegevechten. 
Wat ook opvalt is dat het ministerie het meer dan 
in eerdere regeringen heeft over de noodzaak om 
het boereninkomen te vergroten, maar tegelijk daar 
geen concrete acties voor onderneemt en zelfs 
kostprijsverhogende maatregelen implementeert. 
En als laatste valt op dat de politiek vaak bezig 
is met de waan van de dag of met één symbool-
middel (glyfosaat), zonder ook maar een poging te 
doen integraal te denken en beleid te maken.

Speerpunten 2021
Bovenstaande leidt tot de speerpunten van de NAV 
voor 2021. We zijn bezig een platform op te zet-
ten met mensen die onze toekomstvisie geheel of 
gedeeltelijk onderschrijven en willen dit richting de 
verkiezingen gezamenlijk uitdragen. Na de verkie-
zingen willen we snel kennismaken met de nieuwe 
landbouwwoordvoerders. Hoofdpunten van de NAV 
zijn een goed inkomen voor akkerbouwers door 
middel van markt- en prijsbeleid (zoals landbouw 
buiten vrijhandelsverdragen houden, zie p2.) en 
GLB (zie Genoeg is Beter november 2020) alsmede 
goede mogelijkheden om te telen door een zinnig 
mestbeleid en voldoende effectieve middelen. De 
NAV gaat uit van het principe ‘samen sneller verder’ 
en hoopt dat de huidige polarisatie over de land-
bouw kan worden omgebogen in een gezamenlijke 
inspanning voor een toekomstbestendige landbouw 
met een goed verdienmodel voor boeren.  
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Over het gebruik van de nieuwe fosfaatindi-
catoren P-AL en P-CaCl2 in plaats van Pw 
ontstond veel commotie de afgelopen tijd. De 
plaatsingsruimte zou er in veel gevallen fors op 
achteruit gaan, vooral op de zeeklei. Boeren die 
vooruitlopend op de nieuwe indicatoren hun ge-
bruiksruimte opnieuw hadden laten berekenen 
kwamen al vroegtijdig tot de conclusie dat er 
regionaal wel erg veel ruimte verloren ging. Dit 
stond haaks op de wens van de minister, die zei 
dat er geen grote verschillen mochten optreden. 
De NAV heeft in de herfst een brief gestuurd aan 
minister Schouten en de Tweede Kamer over de 
fosfaatruimte die verloren dreigt te gaan op klei-

grond bij het invoeren van de nieuwe fosfaatin-
dicator. De zorgen vanuit de sector hebben 
geleid tot Kamervragen en op kerstavond heeft 
de minister nu eindelijk schriftelijk gereageerd. 
Later dan eerst beloofd, maar nog net op tijd 
voor het nieuwe stelsel in zou gaan. 
De minister heeft advies gevraagd aan de Com-
missie Deskundigen Mestbeleid (CDM). Dit 
advies zit als bijlage bij de Kamerbrief. Beiden 
zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2020/12/24/kamer-
brief-gecombineerde-indicator-voor-de-fosfaat-
toestand-van-de-bodem-en-invoering-rvdm.
Er was nog een ander probleem: naast het ver-

vallen van plaatsingsruimte zouden ook nieuwe 
grondmonsters genomen moeten worden waar-
op de twee nieuwe indicatoren aanwezig zijn. 
Dit is weer een kostenpost. Uiteindelijk heeft de 
minister nu concreet twee dingen toegezegd:
1. Analyserapporten van na 15 mei 2019 waar-

op Pw staat vermeld kunnen worden gebruikt 
tot en met de gecombineerde opgave van 
15 mei 2023, waarbij de gebruiksnormen tot 
2023 hetzelfde zullen zijn als in 2020 (met 4 
klassen, gebaseerd op Pw op bouwland);

2. Analyserapporten die in 2020 zouden vervallen 
en waarvoor dus in 2021 opnieuw gemonsterd 
zou moeten worden, mogen bij de gecombi-
neerde opgave van 2021 nog gebruikt worden.
 lees verder op pagina 3
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Terugblikken en vooruitkijken: 2020 en 2021



Een nieuw jaar voor de boeg; in de eerste plaats 
wens ik namens het bestuur van de NAV iedereen 
een gezond 2021 toe, waarin het ook zakelijk naar 
wens zal gaan… Wat dit laatste betreft zijn we 

niet enkel afhankelijk van het 
weer, maar ook van de poli-
tieke ontwikkelingen. Hier-
voor staan dit komende jaar 
een aantal belangrijke zaken 
op de agenda, te beginnen 
met de Tweede Kamerverkie-
zingen in maart. Hierin wordt 

het politieke landschap van Nederland bepaald; 
kunnen we verlost worden van ‘de helft plus één’ 
democratie? Waarin er op papier wel een dialoog 
plaats vindt, maar waar feitelijk regering en parle-
ment nauwelijks oog voor de feiten en argumenten 
van de grote minderheid hebben. De uitwassen 

hebben we het afgelopen jaar gezien in de eiwit/
voer kwestie, de starre houding van de regering in 
de toeslagenkwestie en zelfs in de bestrijding van 
en vaccinering tegen corona. Een verdere versplin-
tering van het Nederlandse parlement is hierbij be-
slist geen voordeel. Op het gebied van landbouw 
dreigt er verder een leegloop aan parlementaire er-
varing, hetgeen voor ons de uitdaging inhoudt tot 
snel bijspijkeren!
Europees gezien hebben we nu wat meer duide-
lijkheid over de Brexit, al moeten er nog veel cruci-
ale details uitgewerkt worden. Wat de akkerbouw 
betreft zit de onduidelijkheid in de wederzijdse 
toegang tot de aardappelmarkt en de bijzondere 
status van Noord-Ierland. Ook Europees is het 
nog spannend hoe de randvoorwaarden uitpakken 
voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid, dat per 1 januari 2023 in werking moet 

treden. Deze basisregels zijn ook leidend voor de 
verdere invulling in Nederland, die uiteindelijk in het 
nieuwe Nederlandse parlement goedgekeurd moet 
worden. Voor de NAV is hierbij essentieel dat het 
geld van landbouwbeleid op het boerenerf moet 
komen, dat we een gelijk speelveld met de buur-
landen moeten houden en dat nationale beleids-
doelstellingen als het klimaatbeleid niet vermengd 
worden met het GLB. 
Maar bovenal moet er een beter verdienmodel 
voor de landbouw komen en het besef dat land-
bouw zorgt voor voedsel en voor welvaart op het 
platteland; nog altijd 60% van Nederland… In dat 
verdienmodel zijn er twee speerpunten: dezelfde 
eisen aan de productiewijze van wat uit het bui-
tenland komt én een betere, dus eerlijkere verde-
ling van de marge in de keten!
  Teun de Jong
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Van de Voorzitter

Ontwikkelingen rond handelsverdragen

Minister Schouten heeft eind december de Natio-
nale Eiwitstrategie (NES) gepubliceerd. Wij vinden 
veel van onze punten terug in het document. Er is 
aandacht voor de kansen voor de teelt van eiwitge-
wassen in Nederland, voor de gunstige effecten die 
dit kan hebben voor bodem en biodiversiteit, voor 
de problemen die het Blair House akkoord heeft 
veroorzaakt en voor het feit dat de huidige open 
grenzen voor importsoja het verdienmodel van ak-
kerbouwers bij de eiwitteelt onder druk zetten. 
Er zijn wel zaken die wat ons betreft meer aandacht 
behoeven. Ten eerste stelt het document dat het 
zich beperkt tot zaken die nationaal kunnen worden 
geregeld. Alles wat de EU moet regelen wordt bui-
ten deze strategie gehouden. Daarbij wordt over het 
hoofd gezien dat veel van de in deze NES genoem-
de kansen staan of vallen met flankerend EU-beleid. 
De NES noemt de heffingsvrije import nu eenmaal 

een gegeven, waarbij minister Schouten het wat ons 
betreft bij voorbaat al opgeeft om hier iets aan te ver-
anderen. Wel noemt zij dat er een gelijk speelveld 
moet komen wat betreft eisen aan importproducten, 
maar de huidige vrijhandelsverdragen maken dat 
onmogelijk. Terwijl dit bepalend is voor het verdien-
model van akkerbouwers die eiwitgewassen telen. 
Een andere mogelijkheid om een verdienmodel te 
creëren wordt ook zonder uitleg terzijde geschoven, 
nl. de gekoppelde steun binnen het GLB. ‘Neder-
land is nu eenmaal tegen gekoppelde steun’ be-
hoeft wat ons betreft onderbouwing. Deze houding 
is namelijk juist funest voor een gelijk speelveld 
binnen Europa en een verdienmodel. 
De NAV ondersteunt dat er zeker een toekomst is 
voor de teelt van eiwitgewassen. In onze toekomst-
visie ‘Genoeg is Beter 2.0’ komen eiwitgewassen 
ook naar voren als goede kans om het bouwplan te 

extensiveren en de akkerbouw te verduurzamen. 
Maar wij hebben in de toekomstvisie ook doorge-
rekend dat het een sterke afname van het saldo 
voor de boer betekent en dat geeft meteen aan 
waarom de teelt moeilijk van de grond komt.
Om het verdienmodel toch te verbeteren hebben 
wij recent samen met de Transitiecoalitie Voedsel 
een brief (zie www.nav.nl) gestuurd aan de Twee-
de Kamer waarin wij pleiten voor steun vanuit het 
GLB. Dat de huidige vergroeningsregeling waarin 
eiwitgewassen meetellen niet werkt, heeft te ma-
ken met het verbod op gewasbeschermingsmid-
delen, waardoor de opbrengst door ziekten en 
onkruid zo laag wordt dat de teelt zelfs met de 
vergroeningspremie niet rendabel wordt. Toestaan 
van gewasbescherming in eiwitteelten die meetel-
len in de vergroening en een vorm van gekoppelde 
steun moeten daarom wat ons betreft aan deze 
NES worden toegevoegd. Met daarnaast inzet in 
Brussel tegen de heffingsvrije import.  

Nationale Eiwitstrategie mist verdienmodel

De NAV pleit er al vanaf haar oprichting voor dat land-
bouw buiten de vrijhandelsverdragen wordt gehou-
den en dat er voor landbouw apart handelsafspraken 
worden gemaakt. Er is op zich uiteraard niets tegen 
handel, dat is de ‘core business’ voor landbouw, 
maar dan moet het wel eerlijke handel zijn. En daar zit 
nu precies het probleem met de huidige handelsver-
dragen. Deze verdragen gaan uit van de ooit binnen 
de Wereld Handels Organisatie (WTO) gemaakte af-
spraken en daarin staat dat men elkaars standaarden 
erkent. Dat betekent voor landbouw en voedsel dat 
men wel naar voedselveiligheid mag kijken, maar niet 
naar productiewijze. Door de grote verschillen in de 
normen die er wereldwijd zijn voor milieu, dierenwel-
zijn en arbeid zijn Nederlandse en Europese boeren 
steeds meer in het nadeel door onze hogere stan-
daarden dan elders. Inmiddels wordt door steeds 
meer organisaties en ook in een aantal overheids-
studies dit probleem gesignaleerd. Het rapport van 
de commissie Maij die het verdienvermogen van de 
kringlooplandbouw onderzocht constateerde dit, een 
rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving 

en ook de Farm to Fork strategie van Eurocommis-
saris Frans Timmermans constateerden dit. Deson-
danks gaat de EU, gesteund door het Nederlandse 
kabinet, door met afsluiten van deze foute handels-
verdragen. Het CETA-verdrag ligt ter goedkeuring bij 
de parlementen van de lidstaten. In ons land is dit 
verdrag met de kleinst mogelijke meerderheid in de 
Tweede Kamer aangenomen en de uitslag van de 
stemming in de Eerste Kamer is nog steeds onzeker. 
Het Mercosurverdrag is uitonderhandeld en ligt in 
Brussel ter bespreking. Vlak voor de jaarwisseling 
werd bekend dat de onderhandelingen voor een 
investeringsverdrag met China zijn afgerond. En 
als president Biden in de VS is geïnstalleerd, zal 
waarschijnlijk wel weer over TTIP 2.0 onderhan-
deld gaan worden. En nu de Brexit toch nog met 
een deal is afgesloten, kan deze aan de rij worden 
toegevoegd. Bijzonder is dat bij de Brexitdeal in de 
onderhandelingen een ongelijk speelveld wel een 
onderwerp van discussie was, maar dit betreft het 
hele economische spectrum, niet alleen landbouw.
De NAV werkt in de ‘Landbouw en TTIP’ coalitie 

en in een brede Handel Anders! coalitie met een 
groot aantal organisaties samen om tot een beter 
handelsbeleid te komen. Heel lang leek deze strijd 
hopeloos en geen enkele kans op een ander beleid 
op te leveren. Zoals hier boven geschetst, begint 
toch her en der in de maatschappij het besef door 
te dringen, dat zo langzamerhand de bezwaren 
tegen deze handelsverdragen groter zijn dan de 
voordelen. Ook hier geldt: de aanhouder wint! En 
de NAV zal zeker blijven aanhouden.  

De Tweede Kamer heeft eind december een motie 
aangenomen waarin glyfosaat wordt verboden op 
Rijksgronden. De NAV vindt dat de Kamer hier-
mee het vertrouwen in het College voor Toelating 
van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden in 
feite opzegt. Het kan niet zo zijn dat op basis van 
emoties middelen worden verboden als een soort 
symboolfunctie. Bovendien ontbreekt geheel de 
integrale blik. We schreven een opiniestuk hier-
over in Boerderij. 

Motie verbod glyfosaat
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De komende periode zal de minister de effec-
ten van de genomen beslissingen monitoren. 
Ze heeft toegezegd de normen aan te passen 
aan gewasbehoefte en bodemvoorraad, pas-
send bij de nieuwe regels die gaan gelden in 
het 7e Actieprogramma Nitraat. 
De NAV zal er uiteraard voor blijven waken dat 
met nieuwe indicatoren de gebruiksruimte niet 
onevenredig verstoord wordt. Het is voor de 
hand liggend dat we ons daarvoor moeten toe-
spitsen op de gebruiksnormen en niet op de 
manier van analyseren. Want de nieuwe indica-
toren gaan hoe dan ook in werking treden. 

Op het gebied van klimaat loopt er een aantal 
zaken. Hieronder een overzicht van de belang-
rijkste ontwikkelingen.

Cool Farm Tool
In de winter van 2017-2018 heeft de NAV de Cool 
Farm Tool (CFT) besproken op de regioavonden. 
Op ons aandringen is de BO Akkerbouw lid ge-
worden van de Cool Farm Alliance, de organisatie 
die de Cool Farm Tool ontwikkelt. Deze is ont-
staan op de University of Aberdeen.
In de CFT kunnen boeren zelf hun data invullen 
per perceel of per gewas en dan wordt direct de 
broeikasgasemissie berekend. Doordat je meteen 
de berekening ziet veranderen als je iets in de 
data wijzigt (bijvoorbeeld een andere grondbe-
werking of vaste mest i.p.v. drijfmest) is het een 
nuttig instrument om van te voren te kijken hoe 
beslissingen in de bedrijfsvoering invloed heb-
ben op de uitstoot en aan welke knoppen boeren 
kunnen draaien om de uitstoot te verminderen. 
Ook kun je verschillende gewassen vergelijken. 
De NAV heeft voorbeeldberekeningen gemaakt 
voor de standaardgewassen en de eiwitgewas-
sen. Deze zijn te vinden op www.nav.nl onder het 
thema Klimaat. Inmiddels is er een Nederlandse 
gebruikersgroep opgericht, die een paar keer per 
jaar overlegt over mogelijke problemen waar men 

tegenaan loopt en over mogelijke verbeteringen 
die we kunnen doorgeven aan de Cool Farm Alli-
ance. Er loopt nu ook een project waarbij met een 
speciaal te ontwikkelen stuk software de gege-
vens uit de bedrijfsmanagementsystemen direct 
worden ingevoerd in de CFT. De NAV vindt daarbij 
twee zaken belangrijk. Ten eerste moet het niet zo 
zijn dat een boer alleen een getal uit het nieuwe 
softwarepakket krijgt zonder stimulans of uitleg 
wat hij/zij zou kunnen veranderen. Ten tweede 
is de CFT een benadering en geen absolute be-
rekening van de uitstoot en kan dus niet worden 
gebruikt om boeren op af te rekenen.

Vermindering broeikasgasemissie
Voor de akkerbouw is er een aantal mogelijkheden 
om de emissie van broeikasgassen te verminderen:
• Precisielandbouw bij bemesting, gewasbe-

scherming en verminderen bodemdruk;
• Minder intensieve grondbewerking;
• Meer vanggewassen (groenbemesters) inzetten;
• Verruiming bouwplan, meer rustgewassen in 

bouwplan;
• De teelt van eiwitgewassen.
De meeste van deze maatregelen verhogen de 
kostprijs voor de akkerbouwer en zullen dus niet 
zonder stimulering kunnen. Dat kunnen investe-
ringssubsidies zijn, een hogere prijs in de markt 
voor producten met minder emissie, een import-
heffing op plantaardig eiwit en ook het op de een 

of andere manier belonen van opslag van koolstof 
in de bodem. De landbouw is ook de enige sector 
die koolstof kan opslaan! 
Voor veel van deze maatregelen is nog onder-
zoek bezig en worden maatregelen ontwikkeld. 
Ook wordt gesproken over bodemlabels. De NAV 
volgt dit op de voet en vindt het belangrijk dat het 
beleid goed bodembeheer en klimaatvriendelijke 
bedrijfsvoering stimuleert en dat de akkerbouwer 
niet met kostprijs verhogende maatregelen wordt 
opgezadeld waar niks tegenover staat.  

Energie
Het opwekken van wind- of zonne-energie door 
boeren wordt toegerekend aan de doelen van de 
energiesector en niet aan de landbouw. De NAV 
vindt dit principieel onjuist. Het zijn tenslotte juist 
de boeren die deze inspanning en investeringen 
leveren. Het plaatsen van zonneparken op land-
bouwgrond vindt de NAV niet duurzaam. Er zijn 
nog genoeg plaatsen waar zonnepanelen kunnen 
worden gelegd zonder goede landbouwgrond uit 
productie te nemen. Wat in het kader van opwek-
ken van groene energie wel belangrijk is: er moet 
voldoende capaciteit zijn in de infrastructuur om 
de energie te kunnen leveren. Zeker wanneer het 
opwekken van groene energie wordt toegerekend 
aan de landbouw, kan met name de akkerbouw 
in onze ogen de doelen van het klimaatakkoord 
zeker halen. 

Ontwikkelingen Klimaat

De beweeglijkheid van suikerprijzen is de afge-
lopen drie jaar binnen de EU sterk toegenomen 
en daarmee de inkomensonzekerheid voor land-
bouwproducenten. De hele suikerketen is meege-
trokken in een neerwaartse prijsspiraal. De suiker-
sector realiseert zich dat we in de EU kwetsbaar 
zijn geworden en niet opereren in een open en ge-
lijk speelveld zowel binnen de EU als erbuiten. De 
WTO ligt op zijn gat. India exporteert vrolijk grote 
hoeveelheden suiker op de wereldmarkt, terwijl 
het zijn eigen markt afschermt. Ook Brazilië heeft 
zijn eigen systeem door grote hoeveelheden sui-
ker te produceren zowel voor ethanol als suiker. 
Als de wereldmarkt voor suiker net iets aantrekke-
lijker is kan Brazilië heel gemakkelijk daarnaartoe 
switchen met alle gevolgen voor de prijsvorming. 
Covid heeft dit nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. 
Ondanks de liberalisatie van de Europese suiker-
markt willen veel EU-landen toch hun suikerpro-
ductie niet verliezen. Polen bedenkt een systeem 
voor gekoppelde steun per hectare en Frankrijk 
blijkt ineens zijn milieuvriendelijke principes te la-
ten varen als hun eigen suikerproductie in gevaar 
komt door een vrijstelling op het verbod van neo-
nicotinoïden. Blijkbaar is ieder land zowel binnen 
als buiten de EU net zo liberaal als het hem zelf 
uitkomt, maar als men de wedstrijd dreigt te ver-
liezen moet de overheid ingrijpen. Het is dan ook 
niet opmerkelijk dat er binnen de EU-suikerpro-
ducenten dit voorjaar een discussie ontstond om 
de suikerproductie als EU-suikerproducenten zelf 
te beheersen en daarmee een rendabelere prijs 
te realiseren. De mededingingsvoorschriften in de 
EU laten blijkbaar nu wat meer mogelijkheden toe 

om productieafspraken te maken (middels erken-
de branche- of producentenorganisaties). De EU 
heeft nog steeds een hoog importtarief, waardoor 
producenten buiten de EU zonder heffingsvrije 
invoerquota niet zomaar op de Europese markt 
kunnen concurreren. Toch kunnen er nog steeds 
door bepaalde ontwikkelingslanden (EBA) forse 
hoeveelheden suiker heffingsvrij de EU ingevoerd 
worden. Dit is nog een overeenkomst uit het vo-
rige Europese suikersysteem die nog steeds van 
kracht is. Om werkelijk invloed uit te oefenen op 
de Europese suikerprijs zullen de huidige Eu-
ropese suikerproducenten de totale Europese 
suikerproductie beneden het huidige EU-suiker-
verbruik moeten houden. De EU-suikerproducen-
ten hebben de laatste jaren meer geproduceerd, 
waardoor ook geëxporteerd moest worden. Als 
het prijspeil binnen de EU hoger moet komen te 
liggen dan de wereldmarkt dan dreigt er natuurlijk 
een hogere import van de EBA-landen. Om het 
EU-prijspeil enigszins in de buurt te laten komen 
van de prijzen ten tijde van het quoteringssys-
teem moeten de productiehoeveelheden fors ge-
krompen worden. Dat betekent voor veel EU-sui-
kerproducenten een forse krimp van het areaal. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat deze discus-
sie wat verstomd is nu het prijspeil zowel binnen 
als buiten de EU weer wat aangetrokken is. De 
prijsstijging binnen de EU lijkt nu op een beken-
de cyclus die de wereldmarkt van suiker meestal 
typeert. Lange periodes van lage prijzen met daar 
tussenin korte oplevingen, waarop de productie  
zich meestal weer razendsnel aanpast. Een pro-
ductiebeheersing van suiker binnen de EU heeft 

op de korte termijn misschien nog weinig kans. 
Maar als de EU-prijzen voor de langere termijn 
structureel laag blijven zou een flexibeler systeem 
van suikerproductie voor zowel de food (suiker 
en eiwit) en de non-food (o.a. plastic, ethanol) als 
onderdeel in de Green Deal wellicht meer moge-
lijkheden kunnen bieden. De EU-producenten van 
suiker kunnen daarmee hun fabrieken en de teelt 
rendabeler laten draaien door de suikerproduc-
tiestromen (met non-food als buffer) beter op de 
vraag af te stemmen en daarmee een betere prijs 
te realiseren.  

Productiebeheersing suiker in de EU 



4 GENOEG IS BETER

De hele situatie rond de Waddenagenda, waar-
over we al eerder berichtten, wordt steeds 
merkwaardiger. Omdat het door de Tweede 
Kamer afgedwongen overleg met de landbouw-
sector noch de zienswijzen van de NAV en an-
deren iets opleverde, heeft de NAV samen met 
HZPC, Agrico en NAO een brief aan de Kamer 
gestuurd met onze zorgen over met name de 
pootgoedsector in het gebied. Immers, volgens 
de Waddenagenda moet álle landbouw circulair 
worden, moet deze alleen plaatsvinden binnen 
de context van de doelen van de Waddenzee 
en zijn er kansen voor boeren om te verbreden 
in de toerismesector… Deze brief heeft geleid 
tot een motie van VVD en CDA in het Wetge-
vingsoverleg, die uitspreekt dat vóórdat de de-
finitieve Waddenagenda wordt gepubliceerd, 
er samen met de sector een impactanalyse 
plaatsvindt van de plannen en dat de belangen 
van de pootgoedsector maar ook van de akker-
bouw breed geborgd moeten zijn. Deze motie 
werd aangenomen met 116 stemmen, alleen 
GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en Van 
Kooten stemden tegen.
We vielen dan ook van onze stoel toen minis-
ter Van Nieuwenhuizen deze motie gewoon 

negeerde en drie dagen later de definitieve 
Waddenagenda alsnog publiceerde. Daarin is 
inderdaad een paar keer het woord landbouw 
toegevoegd, maar onze belangrijkste bezwaren 
zijn niet gehonoreerd. De NAV vindt het onac-
ceptabel dat de motie Dijkstra/Geurts zo terzij-
de is geschoven. Nog steeds staat in de tekst 
dat het hele Waddengebied, dus Waddenzee en 
de noordelijke kleischil in Noord-Holland, Fries-
land en Groningen, een internationaal erkend 
natuurgebied is, met alle gevolgen van dien. Dat  
is feitelijk echt onjuist, alleen de Waddenzee is 
een natuurgebied. De VVD heeft 22 december 
scherpe Kamervragen gesteld aan Van Nieuwen-
huizen over haar acties. We blijven uiteraard zeer 
actief betrokken, want dit is exemplarisch voor 
het beleid van deze overheid en kan ook zomaar 
in andere gebieden gebeuren. 

27 januari 2021 NAV bestuursvergadering
23 juni 2021 ALV en Jaarcongres
Er wordt gewerkt aan de organisatie van digitale 
regioavonden.

Agenda

Voordelig 
kennismaken 
met de NAV!
Nog geen lid van de enige echte, 
onafhankelijke en sectorale vakbond van 
en voor akkerbouwers, de NAV? 

Word dan nu lid. Dat is nu heel aantrekkelijk: 
tot 1 januari 2022 betaalt u € 100,-. 
Of: u bent al lid maar uw buurman of vriend 
nog niet? Help de NAV versterken en over-
tuig uw collega van het goede en nuttige 
werk van de NAV. Ook voor uw collega geldt: 
tot 1 januari 2022 is de contributie € 100,-.

De NAV is puur sectoraal voor het akker-
bouwbelang en stelt het inkomen van akker- 
bouwers centraal. Belangenbehartiging kan 
plaatsvinden zonder concessies te doen 
aan andere sectoren. De NAV zet zich in 
voor faire opbrengstprijzen, dat wil zeggen 
integrale kostprijs (dus inclusief vergoeding 
voor eigen arbeid en eigen vermogen) plus 
ondernemersmarge. De vakbond strijdt voor 
betere toekomstkansen dan degenen die de 
akkerbouw willen overleveren aan de grillen 
van de (wereld)markt. U ziet het: 
de NAV is uniek. 
Lid worden kan via het inschrijfformulier.
Dit kunt u vinden op www.nav.nl 
of pak de telefoon ( 06-15 62 44 60).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond

Postbus 318
8250 AH Dronten

tel 06 - 15 62 44 60

e-mail   info@nav.nl
website www.nav.nl

 @NAV_AkkerBouwer

  Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond

 Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Contactpersonen

Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081

Regio Noord
Gerlof Bergmans
06 - 45 28 67 85

Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308

Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611

Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
06 - 11 47 21 39

Regio Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 6 februari.

En wat deed de NAV nog 
meer in december?
• Het NAV bestuur heeft zoals gebruikelijk in december een discussie gehouden over de strategie. 

Daarbij waren net als in 2019 een aantal leden uit verschillende regio’s uitgenodigd.
• De NAV heeft deelgenomen aan een digitale vergadering van de klankbordgroep voor de nieuwe 

milieumeetlat. Daar hebben we wederom ingebracht dat er ook aandacht zou moeten zijn voor 
de micro-organismen in de bodem, omdat deze een rol spelen bij plantweerbaarheid, en dat er 
een vergelijking met alternatieven beschikbaar zou moeten komen. In de huidige opzet zal een 
gewasbeschermingsmiddel altijd slechter uitpakken dan iets anders, maar de vraag is of wat 
betreft totale emissie, dus ook wat betreft broeikasgassen, alternatieven altijd beter zijn.

• De NAV heeft overleg gevoerd over de nieuwe opzet van praktijknetwerken. U vindt een webinar 
hierover op www.bo-akkerbouw.nl. 

• De NAV heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van de maatschappelijke begeleidingsgroep 
van het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB.

• Er heeft weer een vakbondenoverleg plaatsgevonden waarin o.a. is gesproken over de ‘Boer tot 
bord’ strategie.

• De werkgroepen Consumptieaardappelen, Plantaardig Eiwit en Klimaat hebben alle drie digitaal 
vergaderd.

• De kostprijsberekeningen voor consumptieaardappelen en veldbonen zijn van een update voor-
zien. 

december

foto voorpagina: Aleid Dik

Het bestuur stelt voor om ALV en Jaarcongres uit 
te stellen tot 23 juni 2021. Hopelijk is het dan weer 
mogelijk om bij elkaar te komen. Jaarverslag en 
jaarrekening en begroting zijn wel vanaf 1 februari 
beschikbaar. Heeft u bezwaar tegen dit uitstel dan 
kunt u dat melden via info@nav.nl. 

ALV en Jaarcongres 
uitgesteld

Waddenagenda moeilijk te stoppen


