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Vorige maand schreven we over de toenemende 
discussie over het ruimtegebruik in Nederland. De 
NAV pleit voor een langdurig, integraal beleid met 
behoud van landbouwgrond. Inmiddels is er weer 
een rapport van een groep experts toegevoegd aan 
de stapel visies en rapporten, in opdracht van mi-
nister Schouten op verzoek van de Tweede Kamer. 
Dit rapport, genaamd ‘Kiezen en delen’, pleit voor 
multifunctioneel gebruik van de grond. Men spreekt 
over goede en slechte buren: waar landbouw naast 
ander grondgebruik zoals natuur of bebouwing 
past (en andersom!) is dat prima, waar dat niet zo 
is moeten zaken uit elkaar gehaald worden en moe-
ten bodem en water het gebruik bepalen. Wan-
neer men deze gedachtelijn volgt, komt men uit bij 
gronden die worden gereserveerd voor (intensieve) 
landbouw: de meest vruchtbare gronden met goe-
de watervoorziening. Rondom natuurgebieden zou 
dan meer extensieve landbouw een plaats moeten 
krijgen. Niet-grondgebonden sectoren zouden naar 
de drogere zandgronden kunnen worden verplaatst. 
Voor de akkerbouw zou dit betekenen dat de meeste 
klei- en andere vruchtbare gronden worden ‘gereser-
veerd’ voor akkerbouw. Spannend wordt het dan op 
de hoge zandgronden. Een dergelijke indeling gaat 
dezelfde kant op als een eerder pleidooi voor een 
agrozone of de visie van oud-minister Veerman. Nu 
wordt ook de motie van Boswijk e.a. waar we vorige 
maand over schreven, die pleit voor een bescherm-
de status voor landbouwgrond, weer actueel.
Het goede van dit rapport is de ruime aandacht voor 
het (ontbrekende) verdienmodel voor boeren en de 
toenemende behoefte aan land bij extensivering. 
Ook wordt sterk gepleit voor langdurige duidelijkheid 

voor grondbezitters en voor het organiseren van een 
grondbank. Door de meest vruchtbare grond voor 
landbouw te reserveren zou de discussie over bijv. da-
tacenters in Flevoland en uitbreiding van de Eemsha-
ven kunnen worden beslecht. Waar wij het niet mee 
eens zijn is dat het rapport pleit voor uitbreiding van 
de mogelijkheden van gemeenten en provincies om 
een ‘recht van eerste koop’ op grond te leggen. Dit 
geeft immers voor de betreffende eigenaar vaak een 
prijsdaling zonder een mogelijkheid van bezwaar. 
Als conclusie kunnen we stellen dat ook dit rap-
port wijst in dezelfde richting als alles wat we vorige 
maand hebben genoemd: langdurig beleid, centrale 
regie op de ruimtelijke ordening, behoud van vrucht-
bare grond voor landbouw, met intensieve landbouw 
in delen van het land en meer extensief in de omge-
ving van natuurgebieden.

Onzin over export 
Tegenstanders van behoud van grond voor de land-
bouw wijzen vaak op de grote export van landbouw-
producten, maar wij noemen het de ‘exportfabel’: 
Nederland is de tweede exporteur van landbouwpro-
ducten ter wereld (is waar) dus we produceren vooral 
voor het buitenland en dat kan best wat minder (is niet 
waar!). Wij Nederlanders hebben met ons voedings-
patroon gezamenlijk 3.3 miljoen ha landbouwgrond 
nodig. Dat is bijna twee keer zo veel als er in Neder-
land beschikbaar is. Netto zijn wij een importland wat 
voedsel betreft. Wij exporteren vooral wat hier goed 
geteeld kan worden en elders niet en importeren wat 
wij niet kunnen produceren of waar wij geen ruimte 
voor hebben. Het is dus niet zo dat wij te veel voedsel 
produceren in Nederland! Dat is een beeld wat vooral 

gecreëerd wordt om landbouwgrond te kunnen ge-
bruiken voor iets anders!
De hierboven genoemde cijfers komen uit de land-
voetafdruk, die regelmatig wordt berekend door een 
samenwerking van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL), het RIVM en de WUR en wordt gepubliceerd 
onder de noemer Compendium voor de Leefomge-
ving (CLO). Alle gegevens zijn te vinden op www.clo.nl.  
Het CLO laat zien dat het benodigde areaal voor 
voedsel voor Nederlanders is afgenomen van 3.9 mil-
joen ha in 1990 naar 3.3 miljoen ha in 2017. Men stelt: 
‘Ondanks een bevolkingsgroei van bijna 15% sinds 
1990 is het ruimtebeslag voor voeding dus afgeno-
men. Dit komt vooral door toegenomen opbrengsten 
in de landbouw.’ Naast de exportfabel is dit laatste 
ook belangrijk: intensieve landbouw geeft een kleine-
re landvoetafdruk, waardoor Nederlanders ondanks 
hun hoge consumptie toch een kleine landvoetafdruk 
hebben vergeleken met Noord- en Zuid-Amerikanen.

Conclusie
Als conclusie stelt de NAV dat het goed is dat er een 
vorm van bescherming van landbouwgronden komt, 
omdat wij deze hard nodig hebben voor onze voed-
selzekerheid. Dus: gebruik de export niet meer als 
excuus voor het afpakken van landbouwgrond. Voed-
selproductie is essentieel. In een tijd dat we mond-
kapjes weer zelf gaan produceren en de EU praat 
over eigen productie van zonnepanelen ‘zodat je 
weet hoe ze gemaakt worden’, is het absurd om juist 
de voedselproductie te verminderen. En hierbij geldt 
bovendien, dat als de landbouwgronden eenmaal zijn 
volgebouwd met nieuwe steden en datacenters, het 
definitief te laat is om ons te realiseren dat we meer 
eigen voedsel zouden moeten produceren.  
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De strijd om de ruimte en de ‘exportfabel’

De onderhandelingen over het nieuwe GLB zijn in vol-
le gang. Op Europees niveau moeten er beslissingen 
worden genomen, met name over zaken als aftopping 
voor grote bedrijven, welk percentage voor directe 
steun beschikbaar komt en welk deel voor de ecorege-
lingen. De gesprekken over het Nationaal Strategisch 
Plan voor de invulling van de ecoregelingen zijn ook in 
Nederland in volle gang. Zoals wij al eerder hebben be-
richt, is er vanuit allerlei organisaties veel animo om het 
geld te gebruiken en iedereen heeft een mening over 
wat de boeren zouden moeten doen en laten. 
De NAV vindt dat boeren hun inkomen uit de markt 
moeten kunnen halen en dus zouden bedrijfstoesla-
gen overbodig moeten zijn. Maar zolang het markt- 

en prijsbeleid niet wordt aangepast en consumenten 
ook niet vrijwillig méér voor hun voedsel gaan beta-
len, ziet de NAV de GLB bedrijfstoeslagen helaas als 
noodzakelijke ondersteuning voor het basisverdien-
model. In dat licht vinden wij dat er zoveel mogelijk 
geld naar Pijler 1 moet in de vorm van directe inko-
menssteun. En de voorwaarden moeten voor iedere 
boer in redelijke mate haalbaar zijn om die functie 
van prijscompensatie waar te kunnen maken. Eigen-
lijk is het een indirecte subsidie aan alle burgers voor 
een goedkoop voedselpakket. 
Organisaties buiten de landbouw willen steeds stren-
gere eisen aan de basistoeslagen en aan de ecorege-
lingen. Zo heeft de Transitiecoalitie Voedsel hierover 

een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De NAV 
is het daar niet mee eens. Het GLB is opgezet voor 
voedselzekerheid door bedrijfszekerheid voor boeren 
en helaas is dit nog steeds nodig. Steeds strengere 
eisen stellen, met als risico dat boeren niet meer aan 
de GLB-regelingen mee willen doen, werkt averechts, 
net als het voortdurend benadrukken vanuit alle kan-
ten van de samenleving van de schadelijke gevolgen 
van vooral de gangbare landbouw. Het zal met het 
wereldwijd krimpend areaal van voor landbouw ge-
schikte grond en de groeiende wereldbevolking nog 
moeilijk genoeg worden om voldoende voedsel te 
produceren. Waar het klimaat- en milieuvriendelij-
ker kan is de NAV daar voor mits het betaald wordt, 
maar voedselproductie zelf moet wat ons betreft ook 
benoemd worden als maatschappelijke dienst! 

Iedereen een mening over het GLB



De aanvankelijke droogte in het voorjaar en de 
mooie grondstructuur zijn door de extreem natte 
meimaand geheel teniet gedaan. Als gevolg van 
het natte en koude weer is de gewasontwikkeling 

sterk vertraagd en moeten in 
de eerste week van juni nog in 
diverse regio’s zaai- en poot-
werkzaamheden afgerond 
worden. Op dit moment is 
natuurlijk niet te voorzien hoe 
de zomermaanden zullen ver-
lopen en daarmee valt nog niet 

in te schatten hoe de opbrengstpotentie van aardap-
pelen en uien zich zal ontwikkelen. Maar duidelijk is 
wel dat topopbrengsten niet in het verschiet zullen 
liggen. Te hopen valt dat samen met een herstel van 

het ‘normale’ leven, nu de harde lockdown achter 
ons ligt, de markten meer in evenwicht komen en 
zich daarmee herstellen. 
Twee belangrijke kwesties zijn op dit moment van 
belang in het landbouwdebat. De eerste vormt de 
voortdurend uitgesproken claims op landbouw-
grond. Deze claims lopen in Nederland op tot 
500.000 ha opgeteld tot 2050 voor bestemmingen 
als natuur, woningbouw, industrie, zonneweides en 
wegen. Het is helder dat deze claims in volle tegen-
spraak zijn met ambities voor extensivering van de 
landbouw. Ook hier geldt dat ‘niet alles kan’! Hier 
is echt met respect voor de huidige landgebruikers 
een eerlijke en integrale beleidsafweging noodzake-
lijk. Opiniemakers die boerenlandgebruik weg zetten 
als ‘bezetten van land’ werken polarisatie in de hand!

Een tweede belangrijke zaak is de zorgplicht van 
het bedrijfsleven. In de rechtszaak van Milieude-
fensie tegen het klimaatbeleid van Shell bleken de 
verstrekkende gevolgen van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Deze lijn 
doortrekkend naar het voedseldebat: dan mogen de 
voedingsmiddelenindustrie en de retail ook worden 
aangesproken op het feit dat men strengere maat-
staven hanteert voor productiewijzen in Nederland/
de EU dan bij import. Dus bijvoorbeeld dat men bij 
importen van buiten de EU wel GMO-product en/
of gebruik van hier verboden ‘neonics’ accepteert. 
Ook hier moet gelden dat de maatschappelijke zorg 
die voor Nederland/Europa geldt ook bovenwettelijk 
voor importingrediënten en -producten moet gelden!
  Teun de Jong
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Van de Voorzitter

Ook in de landbouw draait het uiteindelijk om de 
‘knikkers’. Boeren moeten met voedselproductie 
een inkomen kunnen verwerven, anders bloedt de 
landbouw dood, verschraalt het platteland, neemt de 
voedselproductie af en raken we op termijn als land 
(nog) meer in een import-afhankelijke positie. Om dit 
doemscenario te voorkomen voeren we vanaf 1968 
in de EU een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Na de versobering en feitelijke afschaffing van het 
markt- en prijsbeleid zijn we nu grotendeels overge-
leverd aan de vrije markt. Deze zogenaamde libera-
lisering heeft er in de afgelopen 50 jaar toe geleid 
dat in reële valuta de prijzen gehalveerd zijn. Dit gaat 
ten koste van zowel boereninkomen als de innova-
tiekracht van de landbouw en het vermogen om te 
investeren in klimaat- en milieuvriendelijke produc-
tiewijzen. Deze problematiek wordt inmiddels door 
veel partijen onderkend, waaronder de levensmid-
delenindustrie en de retail!

FDF komt de eer toe de problematiek van sterk ach-
terblijvende boereninkomens en de machtspositie 
van de retail/industrie (weer) goed op de kaart te zet-
ten. Het Farmer Friendly Certificaat voor bedrijven uit 
de voedingsindustrie en handel die aan goede han-
delsvoorwaarden voldoen is een vondst. De afdracht 
van gelden vanuit de retail/voedingsindustrie naar 
een fonds, wat die gelden dan weer doorbetaalt aan 
boeren is veel lastiger. Individuele bedrijven moeten 
daar op vrijwillige basis toe bereid zijn en daar zit na-
tuurlijk de kneep! Toch moet er wat gebeuren, want 
daarover zeiden alle partijen het eens te zijn... 
Inmiddels heeft met name de retail wel aangegeven 
voor enkelvoudige producten met bovenwettelijke 
eisen door te willen gaan met een toeslag op de 
marktprijs. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor ‘Planet 
Proof’, of ‘Beter voor...’ al naar gelang het product of 
de organisatie. Na de afwijzing van de financiële af-
dracht door de retail in het Farmer Friendly concept 

heeft LTO het voortouw genomen richting retail om 
samen met de Boerenvakbonden, Agractie en FDF 
met de retail tot een overeenkomst te komen. Echter, 
de FDF houdt vast aan haar volledige concept. Het 
grote probleem dat de komende tijd op tafel komt is 
dat enkel waardering van meerkosten voor boven-
wettelijke eisen voor enkelvoudige producten vol-
strekt onvoldoende is. In de eerste plaats bestaat het 
grootste deel van de voedselconsumptie uit bewerk-
te voedselproducten en heel veel van de bestand-
delen komen uit de bulkmarkt. Deze bulkproducten 
zijn ofwel geïmporteerd vanuit landen met lagere 
productie-eisen ofwel de prijsvorming staat door die 
importdruk zo onder druk, dat dit heeft geleid tot een 
halvering van het prijsniveau in 50 jaar! Hier moeten 
de retail én de voedingsmiddelenindustrie dus kleur 
bekennen, om te tonen dat men werkelijk wil werken 
aan een duurzaam verdienmodel voor de Neder-
landse landbouw!  

Verdienmodel: tijd voor kleur bekennen!

Omslag!

Met name bij de grondgebonden landbouw, zoals 
de akkerbouw, is er sprake van een grote financie-
ringsbehoefte. Er gaat veel kapitaal zitten in grond 
en gebouwen, terwijl het financiële rendement daar-
op in vergelijking met veel andere economische 
sectoren laag is. Daar staat tot nu toe tegenover dat 
de zekerheidstelling in de agrarische bedrijven met 
grond en onroerend goed als onderpand als hoog 
wordt ervaren. Er zijn verschillende factoren die de 
financierbaarheid van een boerenbedrijf en daarmee 
de overnamemogelijkheid door opvolgers binnen 
het gezin onder druk zetten.

Fiancieringsvoorwaarden
Vanaf 1 januari 2023 gelden er voor banken en daar-
mee ook als voorwaarde voor financiering zwaar-
dere eisen voor het rendement op een financiering. 
Dit zou kunnen inhouden dat het zowel moeilijker 
wordt om financiering te verkrijgen als dat het risi-
coprofiel toeneemt en daarmee de rente verhoogd 
wordt. Dit zou moeten leiden tot een rem op de 
stijging van grondprijzen, ware het niet dat juist de 
grondprijsstijging vooral door de druk van buiten de 

landbouw wordt gestimuleerd. Immers, alleen al de 
cumulatieve claim op 500.000 ha landbouwgrond 
voor woningbouw, wegenaanleg, industrieterreinen 
en natuur zorgt voor een blijvende onbalans in de 
grondmarkt. Een rem op financiering zou ook een 
rem op bedrijfsontwikkeling naar nieuwe landbouw-
methoden betekenen. Hiermee is maar weer eens 
duidelijk aangegeven dat overheden en EU integraal 
moeten denken bij beleidsvoornemens. 

De landbouwvrijstelling
Naast de Europese bankeneisen voor financierbaar-
heid komt in iedere kabinetsformatie weer de land-
bouwvrijstelling langs. Deze landbouwvrijstelling is 
een regeling dat de waardestijging van landbouw-
gronden onbelast is zolang de functie niet veran-
dert. Deze vrijstelling is van belang bij bedrijfsbe-
eindiging, maar vooral bij bedrijfsopvolging binnen 
de familie om de opvolgende generatie in staat te 
stellen om de landbouwgrond op voordelige basis 
te verwerven, zonder dat er veel kapitaal uit de fa-
milie verdwijnt als gevolg van belastingheffing. Im-
mers, ook stimuleringsregelingen voor jonge boeren 

als bedrijfsopvolgers zijn er wel, zowel landelijk als 
op EU-niveau in het GLB, maar deze zijn te beperkt 
en vaak overtekend, waardoor de effecten voor be-
drijfsopvolgers vaak gering zijn. Voor een vitale land-
bouw en voedselvoorziening is juist de instroom van 
jonge boeren een voorwaarde.

De BOR
In het rijtje van fiscale maatregelen voor jonge boe-
ren geldt ook de Bedrijfs Opvolgingsregeling (BOR). 
Deze regeling biedt bedrijfsopvolgers de mogelijk-
heid om nagenoeg zonder schenkingsrecht de ka-
pitaalgoederen als grond, gebouwen en machines 
op een ‘going concernwaarde’ over te nemen. Maar 
ook hier vindt er discussie plaats om het belasting-
voordeel voor bedrijfsopvolgers te verminderen. Het 
is duidelijk dat de investeringslast voor jonge boeren 
dan toeneemt, terwijl de financiering daarvan onder 
druk komt. De regelingen voor bedrijfsopvolging 
en financiering worden tot nu teveel als losstaande 
grootheden behandeld. Integrale benadering voor 
de effecten op de kapitaalsintensieve akkerbouwbe-
drijven is echter zeer gewenst!  

Financierbaarheid boerenbedrijven in gevaar



GENOEG IS BETER    3

Iman Minnaard: ‘Provincie luistert alleen naar milieuorganisaties.’

Introductie
Iman Minnaard (46) heeft een gemengd bedrijf in ’s 
Heer Abtskerke op Zuid-Beveland in Zeeland. Zijn 
ouders wonen nog op de boerderij. Zelf woont hij 
met zijn vrouw Esther en dochter van acht en zoon 
van vijf op een kilometer van de boerderij. Iman 
is de derde generatie. Zijn opa heeft het huis ge-
bouwd en ook de oude schuur, die indertijd voor 
3000 gulden is gebouwd, staat er nog. Imans va-
der heeft grond bijgekocht aan de overkant van de 
weg en verder pacht hij de grond. Iman zegt daar-
over: ‘In het dorp is een stichting met veel grond 
en ook de kerk heeft grond. Daar heb ik langdurige 
pachtcontracten mee. Je ziet juist bij de kortere 
pacht bij provincie of waterschap dat de grond 
achteruit gaat omdat niemand zich er langdurig 
om bekommert. En de eisen nemen steeds toe, zo 
wil het waterschap alleen verpachten als je rustge-
wassen teelt.’ 
Het bedrijf van Iman heeft een akkerbouwtak van 
40 ha en een graslandtak van 35 ha. Het grasland 
wordt gebruikt voor de verkoop van hooi, met name 
voor paardenhouders. Ook stro gaat daar naartoe. 
Het vormt een stabiele inkomstenbron. Daarnaast 
heeft Iman 45 schapen. Dat waren er eerst meer, 
maar dat werd in de zomer te druk. Iman vertelt: 
‘Ik verbouw aardappelen, suikerbieten, granen en 
graszaad. Met uien ben ik gestopt omdat ik hier niet 
kan beregenen waardoor de opbrengst achterbleef. 
Het slootwater is te brak om te gebruiken en een 
bron is hier ook niet mogelijk. Naast het eigen land 
help ik mijn neef met zijn boerderij en doe ik ook 
loonwerk.’ Iman heeft twee personeelsleden waar-
van er één ook regelmatig wordt uitbesteed. Bij de 
oogst komen er vaak vrienden en kennissen helpen. 

Agrarisch natuurbeheer
Iman is lid van het agrarisch natuurbeheer collec-
tief Poldernatuur Het is een collectief met onge-
veer 400 leden. Iman heeft akkerranden voor pa-
trijzen en wintervoedselakkers voor vogels. Deze 
zaait hij in het voorjaar in met een mengsel van 
gras en bloemen wat een jaar blijft staan. De akker-
randen en voedselakker trekken vooral patrijzen en 
fazanten en niet zozeer de doelsoorten kwikstaart 
en veldleeuwerik. Iman heeft wel aangegeven dat 
hij geen expert is op het gebied van vogels en vo-

gelgeluiden. Hij vindt eigenlijk dat de vogels beter 
geteld kunnen worden door iemand die er verstand 
van heeft. Een bioloog heeft een paar jaar geleden 
tellingen gedaan en het bleek dat er bij de boeren 
meer vogels zaten dan in een nabijgelegen natuur-
gebied. Iman zegt daarover: ‘Het is toch te zot voor 
woorden dat iedereen maar zonder onderbouwing 
kan roepen dat het helemaal fout gaat met het bo-
dembeheer. Ik zorg goed voor mijn bodem en heb 
daardoor betere grond met meer voedsel voor vo-
gels dan in de natuurgebieden.’
Het collectief bemoeit zich ook met de landbouw-
visie van de provincie Zeeland. De provincie heeft 
100 miljoen voor de aankoop van landbouwgrond. 
De doelstelling van de provincie is natuurinclusieve 
landbouw. De provincie spreekt van ‘landbouw in 
transitie’. Maar op de vraag wat dat dan precies 
inhoudt komt tot nu toe geen duidelijk antwoord. 
Iman zegt verontwaardigd: ‘De visie van de provin-
cie wordt er een beetje stilletjes doorheen gedrukt. 
De milieuorganisaties zijn het onderling eens en 
dan wordt er vanuit de provincie gewoon gezegd 
dat zij een grotere achterban hebben. De meeste 
stemmen gelden dus eigenlijk, terwijl de boeren er 
van moeten leven.’ Iman vindt dat er veel te weinig 
aandacht is voor voedselproductie. Hij zegt daar-
over: ‘Landbouwproducten zijn ook een ruilmiddel. 
Wij exporteren voedsel en importeren ander voed-
sel, maar ook bijvoorbeeld olie. De landbouwex-
port heeft een geopolitieke rol. Als wij niks meer 
te verkopen hebben, waarom zouden anderen dan 
aan ons verkopen?’ 

Zeeuws Landschap
Iman heeft in 2020 een experiment met stroken-
teelt gedaan, op een eigen stuk grond voor Het 
Zeeuws Landschap. Dat vond hij geen succes. Hij 
zegt erover: ‘Ik wilde best strokenteelt proberen, 
maar ik ben er ook weer mee gestopt. Het is mij 
niet goed bevallen. Ik had echt slechtere opbreng-
sten en het spuiten is veel moeilijker omdat je geen 
ander gewas wilt raken. Je moet veel meer kijken 
naar waar de wind vandaan komt enz. En er werd 
ook geen vergoeding voor gegeven, ondanks dat 
er wel subsidies voor zijn. Mijn lagere opbrengst 
en hogere kosten werden dus niet vergoed. Toen 
ze weer kwamen van het Zeeuws Landschap wa-

ren ze niet blij dat ik dit jaar geen strokenteelt ging 
doen, maar het is niet anders.’ De boerderij van 
Iman ligt in het als ‘topgebied’ benoemde gebied 
De Poel. Daar wil men juist een soort voorbeeld-
functie van natuurinclusieve landbouw van maken, 
maar Iman vindt dat dat dan wel moet op een ma-
nier dat een boer er ook wat aan verdient. 

De NAV
Iman is begin 2020 lid geworden van de NAV. Di-
recte aanleiding was de besloten jaarvergadering 
over de toekomstvisie waar hij graag aan wilde 
deelnemen. Hij vindt dat er in Zeeland veel meer 
boeren lid moeten worden van de NAV en wil daar 
na corona ook samen met Sjoerd Heestermans 
moeite voor doen. Hij vindt het goed dat de NAV er 
is naast de ZLTO, omdat de NAV wat vaker weer-
woord geeft aan de overheid.

De toekomst
Imans kinderen zijn nog klein, dus over opvolging 
is nu nog niets te zeggen. Zijn dochter heeft tot 
nu toe de meeste interesse en is inmiddels groot 
genoeg om op de fiets naar haar vader te komen 
overdag. Op de vraag naar hobby’s zegt Iman: ‘De 
boerderij is toch echt mijn hobby. Maar de laatste 
jaren proberen we wel om in de zomer een weekje 
op vakantie te gaan. Ik heb in het verleden veel ge-
reisd, ik ben een paar keer naar Australië geweest 
en een keer naar Nieuw-Zeeland. Die reizen waren 
vooral om te kijken hoe de landbouw daar is. De 
volgende grote reis is naar Canada maar het is nog 
geen concreet plan.’ 
Iman ziet als toekomst dat boeren veel meer on-
derling gaan samenwerken. Zo heeft hij samen 
met een buurman een beregeningsinstallatie, voor 
hemzelf vooral voor het loonwerk. ‘Meer samen-
werking maakt dat je de kosten drukt en je eigenlijk 
samen een groter bedrijf hebt. En dat is toch ren-
dabeler dan ieder voor zich’. 

Bedrijfsgrootte: 75 ha
Bouwplan: Consumptieaardappelen 10 ha 
 Suikerbieten 13 ha
 Graan 9 ha
 Graszaad 10 ha
 Grasland 35 ha

Elke maand laten we in NAV-er in beeld’ een NAV-lid 
aan het woord. Deze maand Iman Minnaard, akker-
bouwer op Zuid-Beveland en sinds kort lid van het 
regiobestuur Zuidwest.



4 GENOEG IS BETER

Eén van de belangrijkste bezwaren van de NAV tegen 
de vrijhandelsverdragen die de EU nog steeds afsluit 
met allerlei landen en groepen van landen, is dat er 
dan geen eisen meer gesteld kunnen worden aan de 
productiewijze van importproducten. Deze standaar-
den zijn in Nederland en de EU hoger dan in de rest 
van de wereld. Het ongelijke speelveld dat hierdoor 
ontstaat levert voor boeren nu al problemen op. 
EU-commissaris Frans Timmermans wil met de 
Green Deal en de Farm to Fork Strategy die eisen 
aan de productiewijze in de EU nog verder op-
schroeven. In een webinar met Nederlandse boeren 

gaf Timmermans toe dat de handelsverdragen een 
probleem vormen voor de verduurzaming en stelde 
dat aan de importproducten dezelfde eisen gesteld 
moeten kunnen worden als aan de eigen boeren in 
de EU. Door de afspraken die in de WTO hierover 
gemaakt zijn kan dat niet in de huidige verdragen. 
Dus ook niet bij CETA en het EU-Mercosur verdrag. 
Wil Timmermans zijn ambities waarmaken, dan 
moeten ook deze verdragen worden aangepast. De 
NAV zal dit uiteraard op de voet volgen en zolang 
deze verdragen niet zijn aangepast, zal de NAV zich 
hiertegen blijven verzetten. 

De ALV zal digitaal plaatsvinden op 1 juli vanaf  
20 uur. Leden en donateurs ontvangen een uitno-
diging. De voorgestelde agenda is:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ALV 12 februari 2020* 
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2020*
5. Jaarrekening 2020*
6. Begroting 2021* 
7. Bestuurssamenstelling: Teun de Jong is regle-

mentair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Kees 
van Dijk en Keimpe van der Heide zijn reglemen-
tair aftredend. Henk Janknegt stelt zich verkies-
baar. Andere kandidaten kunnen zich melden tot 
1 juli 19 uur via info@nav.nl. 

8. Terugblik uitbrengen toekomstvisie
9. Rondvraag
10. Sluiting
*) de stukken worden toegestuurd aan een ieder die 

zich opgeeft voor de vergadering.

23 juni Bestuursvergadering
1 juli ALV

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 2 juli.

En wat deed de NAV nog 
meer in mei?
• De NAV heeft gesproken met Teun Biemond van het bedrijf ESTI over vergoedingen voor koolstofopslag. 
• De NAV heeft deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Cool Farm Alliance over de Cool Farm 

Tool. Ook was er een bijeenkomst van de Nederlandse gebruikersgroep van de CFT.
• De werkgroep Klimaat heeft vergaderd over alle recente ontwikkelingen. Het vorige maand aangekondig-

de artikel komt in de juli editie van dit blad.
• Op 18 mei was de Fascination of Plants Day. De NAV heeft deelgenomen aan het door Plantum georga-

niseerde webinar. Ook heeft onze voorzitter op 14 mei plaatsgenomen op de groene zetel op het Plein in 
Den Haag en een filmpje opgenomen om de akkerbouw te promoten. Dit is verspreid via social media.

• Er heeft afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen delegaties van het NAV-bestuur en het bestuur van 
de LTO Vakgroep Akkerbouw. Hierin is o.a. gesproken over het GLB, het mestbeleid, gewasbescherming.

• De NAV heeft bezwaar gemaakt tegen het concept peilbesluit van Wetterskip Fryslân omdat dit het 
bruinrot-risico vergroot.

• Teun de Jong en Aleid Dik hebben de nieuwe ambtenaar van LNV die over het GLB gaat ontvangen 
voor een werkbezoek op de boerderij van Teun. Het was een verhelderend gesprek en wij waarderen 
haar inzet om daadwerkelijk boeren te bezoeken.

• De NAV heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over Plantgezondheid.
• De NAV heeft het symposium van Agrifirm bijgewoond..  

mei

foto voorpagina: Aleid Dik

ALV

Handelsverdragen en verduurzaming 

Henk Janknegt stelt zich verkiesbaar voor het 
NAV-bestuur. Henk is akkerbouwer in Flevoland. 
Hij is al enkele jaren lid van de Werkgroep Gra-
nen. Hij heeft een gangbaar bedrijf van 65 ha en  
beheert een kavel 
van 50 ha voor 
een agrarische 
natuurvereniging. 
Een uitgebreider 
beeld kunt u vin-
den in het inter-
view in dit blad 
van mei 2019, te 
vinden op 
www.nav.nl. 

Even voorstellen:  
Henk Janknegt


