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De NAV luidt de noodklok over het voortbestaan 
van de akkerbouw in Nederland. Directe aan-
leidingen zijn de Nederlandse plannen voor het 
GLB, het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, de 
doorrekening van Farm-to-Fork en het SER rap-
port over een landbouwakkoord. 

In de Nederlandse  plannen voor het nieuwe GLB 
wordt, mede op advies van WUR, veel geld over-
geheveld van directe inkomenssteun (pijler 1) naar 
klimaat- en milieudoelen (pijler 2). 
Geld voor klimaatdoelen wordt vooral gebruikt voor 
compensatie van melkveehouders voor peilverho-
ging in veenweidegebieden en geld voor milieudoe-
len is met name compensatie van veehouders voor 
stikstofbufferstroken rondom Natura2000 gebieden. 
Dit wordt ‘opgehoest’ door de inkomenssteun zeer 
fors te verlagen voor de andere grondgebonden 
boeren, waardoor vooral de  akkerbouwers hiervoor 
zullen opdraaien. Tegelijkertijd signaleert WUR dat 
20-35% van de akkerbouwbedrijven nu al onder 
de lage-inkomensgrens zit. Het effect van alleen het 

GLB wordt geschat op tot +/- 20% inkomstender-
ving in de akkerbouw. 
Daar bovenop komt nu ook nog de economische 
impactanalyse voor het 7e Actieprogramma Nitraat 
van WEcR (Wageningen Economic Research, 
voorheen LEI). Daarin wordt voorgerekend dat 
akkerbouwers tot +/- 40% inkomen kunnen ver-
liezen door de voorgestelde maatregelen. Alleen al 
vanwege het 7e AP voorspelt WEcR dat ‘veel ak-
kerbouwbedrijven geen rendabele bedrijfsvoering 
meer zullen kunnen realiseren’. 
WUR heeft het effect van Farm-to-Fork doorgere-
kend en voorziet forse opbrengstdervingen in de 
akkerbouw. Dit wordt gesteund door onderzoek in 
Duitsland en de VS.
Ondertussen heeft de SER een verkenning gedaan 
naar een landbouwakkoord, waarin met werkelijk ie-
dereen gepraat is behalve met de NAV. Want ja, dat is 
maar akkerbouw, daar zitten de problemen niet. Door 
alle aandacht te richten op de veehouderij dreigt de 
akkerbouw stilletjes te verdwijnen uit Nederland, te-
gen alle maatschappelijke wensen in voor een transi-

tie naar meer plantaardige productie en consumptie. 
Waarom werken alle natuur- en milieuorganisaties 
daaraan mee in de maatschappelijke begeleidings-
groep van het Nationaal Strategisch Plan voor het 
GLB? Waar blijven de politieke partijen die meer 
plantaardige productie voorstaan en iedereen die 
de mond vol heeft over een goed boereninkomen 
in het debat? Ja, GLB en 7e AP lossen zo misschien 
een deel van de klimaat- en milieuproblemen op, 
maar deze worden vooral veroorzaakt door veehou-
derij en met name betaald door de toch al slecht 
verdienende akkerbouw. 
Daarom luidt de NAV de noodklok: met het voorge-
nomen beleid verdwijnt de akkerbouw uit Nederland. 
Iedereen die dat NIET wil moet nu in actie komen! 
Wat wij willen: een goed markt- en prijsbeleid zo-
dat boerenbedrijven kunnen overleven, veenweide-
peilverhoging en stikstofbufferzones betalen uit de 
Rijksbegroting, de door de landbouwsector aange-
dragen alternatieven voor het 7e AP overnemen en 
de akkerbouw een prominente plaats geven in een 
eventueel landbouwakkoord.  

Vorige maand vertelden we u over de concept-plan-
nen van het Ministerie van LNV voor het 7e Actie-
programma Nitraatrichtlijn (7e AP). In de afgelopen 
maand is er veel gebeurd. De economische im-
pactanalyse van de plannen is gepubliceerd en van-
uit de sector wordt gewerkt aan alternatieven.

Economische impactanalyse
Op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer is er 
net voor het herfstreces een door WUR uitgevoerde 
economische impactanalyse van de plannen uitge-
komen. Deze liegt er niet om: de economische im-
pact is vooral voor de akkerbouw enorm. Bij het on-
derdeel ‘bouwplannen’ voorziet de WUR met name 
voor de akkerbouw in de noordelijke kleiregio en 
de Veenkoloniën enorme inkomensdalingen. Daar-
naast wordt gesignaleerd dat door de verplichting 
om voor 1 oktober op alle percelen op zand en löss 
vanggewassen te hebben ingezaaid er grote proble-
men zullen ontstaan in de logistiek van het oogsten 
en inzaaien en bij de verwerkende ketenpartijen, 
naast inkomensderving door vroegtijdige oogst van 
niet-oogstrijpe gewassen. Bij het onderdeel ‘be-
drijfsvoering’ zijn ook de negatieve gevolgen het 
grootst voor de akkerbouwinkomens. De voorge-
nomen verlaging van de stikstofgebruiksnormen op 

zand en de verplichte bufferzones naast watergan-
gen hebben grote impact. Doordat de saldo’s in de 
vollegrondsgroenteteelt beter zijn dan in de akker-
bouw, zullen de groentetelers de voorziene strijd om 
ruilgrond bovendien gaan winnen. Al met al een zeer 
somber vooruitzicht voor de akkerbouw. 

Zienswijzen
Tot en met 18 oktober konden zienswijzen worden 
ingediend (het waren er 3700!). De NAV heeft haar 
leden opgeroepen om aan het ministerie te laten 
weten hoe de plannen uit zouden werken op hun 
eigen bedrijf. De NAV heeft uiteraard ook een ziens-
wijze ingediend (zie www.nav.nl). Allereerst hebben 
wij er op aangedrongen bij het ministerie om de in-
gediende reacties openbaar te maken, zoals bij een 
internetconsultatie, zodat ook politici kunnen mee-
lezen met de bezwaren vanuit de sector. Inhoudelijk 
hebben wij bezwaar gemaakt tegen de generieke 
aard van de plannen. Niet overal is het nodig zulke 
strenge maatregelen door te voeren als het minis-
terie voorstelt, omdat de waterkwaliteit al voldoet 
aan de normen. Wij zijn in onze zienswijze ook uit-
gebreid ingegaan op o.a. de onmogelijke eisen aan 
bouwplannen, bufferstroken en de maatregel om 
voor 1 oktober vanggewassen te hebben ingezaaid.

Alternatieven
Vooropgesteld: de landbouwsector onder-
schrijft de noodzaak om te voldoen aan de Ka-
der Richtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. 
Vanuit dat gegeven coördineert de BO Akker-
bouw het opstellen van alternatieven voor de 
akkerbouwsector. Daarnaast wordt er door een 
sectorbrede groep samen met wetenschappers 
en juristen gewerkt aan een alternatief en werk-
baar plan wat beter is dan het door het ministe-
rie voorgestelde pakket. 
Er wordt door deze werkgroep keihard gewerkt 
aan maatwerk-oplossingen. Het idee is dat elke 
boer een keuze heeft om ofwel de door het mi-
nisterie voorgestelde maatregelen te volgen of-
wel een maatwerkpakket. De werkgroep is bij 
het ter perse gaan van dit blad bijna klaar met 
de plannen, inclusief doorrekening op effect en 
op economische impact. 
Er vindt ook minimaal wekelijks overleg plaats 
van deze werkgroep met ambtenaren van LNV, 
NVWA en RVO. Onze indruk: men staat niet on-
welwillend tegenover onze plannen, maar ziet 
vanwege tijdnood meer in uitgebreide pilots 
dan in opname in het 7e AP. Dat vindt de NAV 
onbestaanbaar. 
 lees verder op pagina 2
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Wij hebben ook al meerdere keren tegen de 
ambtenaren gezegd dat ze zich in onze ogen niet 
kunnen veroorloven om de alternatieve plannen 
te negeren, omdat er dan te veel bedrijven in 
de sector omvallen. Terwijl de plannen van het 
ministerie volgens de Milieu Effect Rapportage 
(MER) niet eens veel bijdragen aan de doelen. 
Kortom: wij roepen het ministerie op om niet vast 
te houden aan de eigen plannen, maar in te zien 
dat onze plannen beter zijn, minstens zoveel bij-
dragen aan de doelen én veel minder negatieve 
economische impact hebben. Tijdgebrek mag 
nooit een reden zijn om zoveel schade aan te 
richten in de sector als zal gebeuren met de hui-
dige plannen van het ministerie! Boeren die wor-
den uitgedaagd op hun ondernemerschap en die 
betrokken worden bij doelen en maatregelen zijn 
bovendien veel meer gemotiveerd dan boeren 
die onwerkbare eisen over zich heen zien komen. 
Juist door samen met de sector betere plannen 
uit te rollen kan de werkelijke milieuwinst worden 
geboekt! 

Het herfstweer laat zich tot nu toe van de saaie kant 
zien, zonder uitschieters qua neerslag, storm, maar 
ook niet met een fraaie periode. Al met al komt de 

oogst van 2021 wel binnen. 
Het toont wel aan dat de 
voorgenomen maatregelen 
vanuit het 7e Actieprogramma 
Nitraat, waarbij de oogst op 
zand en löss voor 1 oktober 
binnen zou moeten zijn om 
nog tijdig vanggewassen te 

zaaien, onzinnig is. Ook het toepassen van NKG 
voor het zaaien van wintergewassen valt niet mee, 
omdat de toplaag maar niet genoeg wil drogen. De 
conclusie van deze twee zaken is dat de bedrijfsvoe-

ring duidelijk niet van achter het bureau te regelen 
valt. Natuurlijk wisten we dat allemaal al lang, maar 
dat het Ministerie van LNV daar dan toch op inzet, 
maakt de kloof tussen beleidsmakers en de uitvoe-
rende landbouw alleen maar groter. Elders in deze 
uitgave leest u alles over wat er aan gezamenlijke 
inzet wordt gepleegd om tot werkbare en nuttige re-
gelgeving te komen. Als de beleidsmakers en de po-
litieke leiding daar geen gehoor aan geven, dan loopt 
de akkerbouw op een onacceptabele wijze vast!

Het ontbreekt in Nederland en in de Europese Unie 
aan integrale politieke oplossingen. Willen we echt 
naar een landbouw zonder chemie of kunstmest, 
dan moet dat ook gelden voor de productie die van 

elders komt. In een vrije markt met keuzevrijheid 
voor de eindgebruiker (consument), kiest meer dan 
95% van de mensen voor de ‘laagste prijs garan-
tie’. En daarmee de toestroom van importproduct 
in stand houdend dat tegen lagere standaarden ge-
produceerd wordt dan hier vereist zou zijn. Datzelfde 
zien we nu al bij de soja, importgranen, plantaardige 
oliën en bijvoorbeeld eieren. In Europese plannen 
van Farm-to-Fork, de Green Deal, maar ook in de 
Nederlandse regelgeving, moet gelijktijdigheid van 
maatregelen plaatsvinden. Anders kunnen we die 
plannen absoluut niet invoeren! Analyses van de 
Universiteit van Kiel, het Amerikaanse Ministerie van 
Landbouw en WUR onderschrijven dit.   
  Teun de Jong
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Van de Voorzitter Herfst

De NAV houdt zich al tientallen jaren bezig met vrij-
handelsverdragen. Zolang handel in voedsel volledig 
vrij is, zullen boeren nooit structureel kostendekken-
de prijzen krijgen. Enerzijds leidt een volledig onge-
controleerde productie vaak tot overproductie en 
dus lage prijzen. En anderzijds worden deze vrijhan-
delsverdragen afgesloten onder de regels die ooit 
binnen de WTO zijn afgesproken. Die regels houden 
o.a. in dat aan importproducten alleen eisen ge-
steld kunnen worden t.a.v. voedselveiligheid, maar 
niet op het vlak van productiewijze (milieu, klimaat, 
dierenwelzijn, arbeidsnormen). En omdat de produc-
tiestandaarden in Nederland en de EU aantoonbaar 
hoger zijn dan elders in de wereld, plaatsen deze 
verdragen de landbouw in de EU in een zeer ongelij-
ke concurrentiestrijd. Geen eisen kunnen stellen aan 
de productiewijze van importproducten remt ook 

sterk de kansen voor verdere verduurzaming van de 
voedselproductie. Dit werd ook gesignaleerd door 
de commissie Verdienvermogen Kringloopland-
bouw en zelfs Eurocommissaris Frans Timmermans 
stelt vast dat deze handelsverdragen toch wel een 
obstakel zijn voor de Farm-to-Fork strategie. De 
Landbouw- en Visserijraad doet onderzoek naar de 
impact van vrijhandelsverdragen. Maar wie nu denkt 
dat de Europese Commissie en de Nederlandse 
overheid de vrijhandelsverdragen daadwerkelijk ter 
discussie durven stellen heeft het mis. In de ‘aanzet 
tot een opzet voor een regeerakkoord’ staat letterlijk: 
‘We zetten CETA (het verdrag met Canada) door’. In 
de Eerste Kamer moet nog steeds over CETA wor-
den gestemd en de uitkomst hiervan is nog onze-
ker. Er moet nog in de parlementen van tien lidsta-
ten over de ratificatie van CETA worden gestemd.  

CETA is echter al vanaf 2017 ‘voorlopig van toepas-
sing’, wat betekent dat het vrijhandelsdeel van het 
verdrag al jarenlang in de praktijk wordt toegepast.
Verder gaat de EU onverdroten verder met vrijhan-
delsverdragen. De onderhandelingen tussen de EU 
en de Mercosur landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay 
en Uruguay) zijn al bijna twee jaar afgerond. De zgn. 
‘legal scrubbing’ (de technische en juridische toet-
sing van de teksten) is nog steeds bezig. Dit betekent 
dat er nog geen officiële teksten en vertalingen zijn.
Er is dus toenemende kritiek op de verdragen, maar 
dit leidt nog niet tot daadwerkelijke veranderingen in 
het beleid. Daarom blijft de NAV in de Handel An-
ders! Coalitie en de Landbouwcoalitie voor Eerlijke 
en Duurzame Handel vechten voor een ander beleid, 
omdat dit de basis is om tot kostendekkende prijzen 
voor boeren te komen.   

Meer kritiek op vrijhandelsverdragen, geen ander beleid

De Europese Commissie (EC) verraste ons als Ne-
derland in september met een plotselinge aanscher-
ping van de Europese AM regels. Voor 1 januari 2022 
moet de huidige bestrijdingsrichtlijn zijn omgezet 
naar de zwaardere verordening. Tot nu had AM een 
bijzondere positie in de EU regelgeving; wel is het 
een quarantaineziekte, maar met een handhavings-
regime op basis van controle in plaats van uitroeiing, 
omdat AM al lange tijd wijdverspreid is in de EU. Nu 
kwam de EC opeens wel met de eis tot uitroeiing, 
welke verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse 
aardappelteelt zou hebben. In samenwerking met de 

handelshuizen, verwerkende industrie, de overheid 
(NVWA en LNV) proberen we ook dit onheil te keren 
en zo dicht als mogelijk aan te sluiten bij de huidige 
regelgeving die op 1 juli 2010 van kracht is gewor-
den. Onze eisen zijn: geen maatregelen per gebied, 
maar per perceelsgedeelte; handhaven huidige be-
monsteringsintensiteit, biologische bestrijding met 
resistente rassen én inundatie, geen plantenpas-
poort voor consumptie-/zetmeelaardappelen. Zaken 
als reinigingsplicht machines na gebruik op besmet 
terrein én aangepaste detectietechniek zullen waar-
schijnlijk gehandhaafd blijven. 

In Genoeg is Beter van oktober 2021 brak Huibert 
Knook in het interview met hem al een lans voor het 
behoud van de geborgde zetels in de waterschap-
pen. Vanuit de politiek (met name D66 en GroenLinks) 
wordt druk uitgeoefend om de geborgde zetels af te 
schaffen. Als alle zetels door de kiezers worden inge-

vuld, bestaat het risico dat het belang van het plat-
teland voor goed waterbeheer naar de achtergrond 
verdwijnt. Er wonen meer kiezers in de steden en de 
gekozenen zullen wellicht hun oren meer naar hen 
laten hangen.  De agrarische sector heeft er groot 
belang bij dat de waterschappen zich blijven con-
centreren op goed waterbeheer (afvoer van overtollig 
en aanvoer van voldoende, kwalitatief goed water). 
Het zijn vooral de geborgde zetels voor ‘ongebouwd’ 
die de belangen daarvan vanuit hun achtergrond het 
beste behartigen. De NAV roept politici daarom op 
om de ingediende wetswijziging niet te steunen.

Europese regelgeving aardappelmoeheid

NAV groot voorstander 
van behoud geborgde 
zetels waterschappen
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Johan Koop: ‘Plannen voor 7e AP zijn volkomen absurd en onhaalbaar’.

Introductie
Johan Koop (39) heeft een akkerbouwbedrijf van 
190 ha in de buurt van Emmer Compascuum. Jo-
han woont met zijn vrouw Hanneke en hun twee 
kinderen in Erica. Het eigen bedrijf is 75 ha en met 
ruil- en huurland samen is het 190 ha. Circa 60 ha 
van de huurgrond ligt in Duitsland. Het bouwplan is 
90 ha aardappelen, waarvan 1/3 zetmeel, 1/3 vlok-
ken en 1/3 fritesaardappelen en pootgoed voor de 
eigen pootgoedvoorziening. Daarnaast suikerbieten, 
uien, Parijse wortels en de rest is graan, maïs en va-
leriaankruiden. De uienteelt doet Johan nu voor het 
zevende jaar. ‘In onze regio is de uienteelt wel met 
40% toegenomen’, vertelt Johan. Een deel van de 
aardappelen (1300 ton) en de uien wordt zelf opge-
slagen. Een deel van de zetmeel- en vlokkenaard-
appelen wordt zelf naar de fabriek in Emlichheim 
gebracht. ‘Dat gebeurt hier veel in de regio, omdat 
deze fabriek relatief dichtbij is. Dus de geruchten die 
er rondgaan dat ook bij ieder transport van zetmeel- 
en consumptieaardappelen bij grensverkeer officië-
le papieren vereist gaan worden, zou voor ons een 
ramp zijn’, zegt Johan.
Johan was niet van jongs af aan van plan om boer 
te worden: ‘Ik heb eerst bij een mechanisatiebedrijf 
gewerkt en dat beviel eigenlijk heel goed. Maar het 
ging toch kriebelen en vanaf 2005 doe ik het be-
drijf als VOF De Wissen, met mijn vader en met één 
vaste medewerker. Mijn vader is 68 en werkt nog 
volop mee, maar eigenlijk is hij natuurlijk met pen-
sioen en kan ik er niet altijd meer van uit gaan dat 
hij er wel is.’ Johans vrouw heeft een paardenbedrijf 
met pensionstalling. Met bijvoorbeeld stro werken 
ze wel samen, maar verder zijn de bedrijven volledig 
gescheiden.

De toekomst
Johan heeft wel vertrouwen in de toekomst van het 
bedrijf: ‘Ik zie kansen genoeg. Niet direct in verdere 
groei van het bedrijf, maar bijv. in meer samenwer-
king met veehouders. We ruilen nu ook al grond met 
veehouders. Alleen moet ‘men’ goed in de gaten 
houden dat we wel wat moeten kunnen verdienen. 
Voor komend jaar krijgen we met veel kostenstijgin-
gen te maken. Kunstmest, gewasbescherming, alles 
wordt duurder. Dieselolie is nu al erg duur en iedereen 

rekent zijn kostenstijgingen door, alleen wij kunnen 
dat niet. Dit zal voor ons wel een spannend jaar wor-
den. Meer in het algemeen moet er voor de akker-
bouw wel een goede toekomst zijn, omdat we een 
belangrijke rol vervullen in de voedselvoorziening.’
De technische ontwikkeling gaat ook snel door, vindt 
Johan, ‘Ik denk dat er over een jaar of vijf al wel ro-
bots zijn die zelfstandig onkruid kunnen wieden. Dat 
zou voor ons in de valeriaanteelt een uitkomst zijn, 
want daar is vrijwel niets in toegelaten. Je blijft aan 
het schoffelen, vingerwieden en mensen inzetten. 
Het is bijna een biologische teelt. Alleen is het wel 
de vraag wat de kosten zijn van deze robotisering en 
wie dat gaat betalen. Maar die ontwikkelingen gaan 
zeker door.’ 

De NAV en het 7e AP
Johan maakt in de Werkgroep Mineralen van de NAV 
de discussies over het 7e Actieprogramma Nitraat-
richtlijn van nabij mee. Op de vraag wat de gevolgen 
zijn van dit 7e AP voor zijn bedrijf, antwoordt Johan: 
‘Die voorstellen zijn zo absurd, daar wil ik niet eens 
over nadenken. Ik heb het idee dat de tactiek is, 
we zetten maar hoog in en als dan de helft gerea-
liseerd wordt zitten we wel goed. Ik begrijp wel, dat 
men wil voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. En we 
hebben in Nederland op bepaalde plaatsen enorm 
uitspoelinggevoelige gronden, waar je die uitspoe-
ling niet kunt voorkomen, wat je ook doet. En als je 
dan generieke maatregelen invoert, waarbij men in 
de meeste regio’s meer moet doen dan nodig, dan 
zal je gemiddeld wel ongeveer goed zitten. Maar dat 
gaat zo niet werken, met de huidige voorstellen is 
er geen enkel draagvlak bij boeren. Neem nou die 1 
oktober maatregel, dan zou ik eind september een 
nog goed groeiend en dus mineralen opnemend ge-
was zetmeelaardappelen moeten afslachten om een 
matig groeiende groenbemester te kunnen inzaaien. 
Wie kan mij uitleggen waarom dit beter is? Als we op 
ons eigen bedrijf van 75 ha een bufferstrook van 3 m 
moeten aanhouden, dan praat je al over 3 ha. Op die 
3 ha mag ik niks doen, maar daar heb ik wel de vol-
ledige kosten van. Dat kan alleen als daar een fikse 
vergoeding tegenover staat. En dan praat ik niet over 
€ 500 of zo, die vergoeding moet dan wel richting  
€ 2000 zijn om mij redelijk te compenseren. Als ik op 

die bufferstrook bijvoorbeeld wel gras zou mogen in-
zaaien, en dan wil ik ook nog wel 5 m doen, dan zou 
ik het nog kunnen hooien voor het paardenbedrijf 
van mijn vrouw. Als er een gewas op die bufferstrook 
staat, neemt het toch ook nog mineralen op? Dat is 
toch een win-win situatie zou je zeggen?’

Vertrouwen verloren
Door alles wat er de laatste tijd over de landbouw 
wordt uitgestort aan plannen heeft Johan het ver-
trouwen in de overheid wel flink verloren. En ook het 
totale gebrek aan kennis van zaken bij overheden 
stoort hem. ‘Ik zie zeker de noodzaak wel in om mijn 
bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Maar dat 
moet ons wel mogelijk gemaakt worden, we moeten 
nog wel geld kunnen blijven verdienen, mijn bedrijf 
moet ook economisch toekomstbestendig kunnen 
zijn. Iedereen heeft de mond vol over duurzaamheid 
en kringlooplandbouw, maar de praktijk is anders. 
Als voorbeeld: ik had een mooi plan bedacht met 
een bevriende veehouder. Ik zou aardappelen bij 
hem telen en die op tijd van het land halen, waarna 
we Italiaans raaigras zouden inzaaien. Hij zou daar 
dan 25 m3 rundveedrijfmest overheen rijden, zodat 
hij er in het voorjaar een flinke snee gras vanaf kon 
halen. Daarna de graszode frezen, zonder Roundup 
dus, en maïs inzaaien. Het gras zou er dan wel weer 
doorheenkomen, maar dan had hij ook meteen een 
vanggewas. Nou, hoe kringloop en duurzaam wil je 
het hebben? Totdat de overheid bedacht dat je voor 
1 april geen mest mag uitrijden op een maïsperceel. 
Daardoor ging het hele verhaal niet door.’
Al met al is Johan nog vol vertrouwen in de toekomst, 
maar hij gaat er wel van uit dat de maatschappij en 
de overheid met meer realistische maatregelen voor 
de sector komen. 

Bedrijfsgrootte: 190 ha
Bouwplan:  90 ha aardappelen, 
 40 ha suikerbieten, 
 15 ha uien, 
 15 ha Parijse wortels, 
 7 ha valeriaankruiden, 
 23 ha graan en maïs 

Elke maand laten we in ‘NAV-er in beeld’ een NAV-lid 
aan het woord. Deze maand Johan Koop, akkerbou-
wer in Drenthe en lid van de Werkgroep Mineralen.
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In januari 2020 heeft de NAV de Producenten Or-
ganisatie Consumptieaardappelen (POC) opge-
richt. Deze heeft in juli 2020 de officiële erkenning 
van het Ministerie van LNV gekregen. Nu kunnen 
aardappeltelers met een relatief eenvoudige orga-
nisatie als een producentenorganisatie (PO) hun 
krachten bundelen en een veel sterkere positie in 
de keten krijgen. De NAV heeft er jarenlang bij de 
politiek in Nederland en in de EU voor gelobbyd. 
Met de Omnibusregeling (een tussentijdse aan-
passing van het GLB) in februari 2018 hebben door 
de overheid erkende PO’s enorm veel mogelijkhe-
den gekregen om ook daadwerkelijk in de markt 
te kunnen opereren. Zo mogen PO’s het aanbod 
concentreren en ook het aanbod afstemmen op de 
vraag. Een PO mocht voor 2018 slechts 5% van 
de markt bundelen om deze activiteiten uit te voe-
ren. Met de Omnibusregeling is de enige beperking 
voor de omvang van een PO, dat de concurrentie 
niet geheel mag worden uitgesloten. Nu is het dus 
mogelijk om bijvoorbeeld 70% van de aardappel-
telers in Nederland te verenigen. Met een PO van 
een dergelijk substantieel deel van de telers kan je 
werkelijk iets in de markt betekenen. Nu weten we 
dat de markt van fritesaardappelen zich afspeelt 
in NW-Europa en niet alleen in Nederland. Een 
aantal PO’s mag samen een UPO (Unie van Pro-
ducenten Organisaties) oprichten en als die UPO 
weer door de overheid is erkend, mogen de PO’s 
binnen deze UPO samenwerken om de positie 
van de telers te verbeteren. En die UPO mag over 
landsgrenzen heen werken. 
Op deze manier kunnen 
PO’s in bijvoorbeeld Ne-
derland, België en Frankrijk 
samenwerken. Zo kun je 
als telers echt invloed op 
de markt hebben. Door bij-
voorbeeld het uit de markt 
nemen van overschotten, 
gecombineerd met areaal-
planning, kunnen telers de 
prijs van vrije aardappelen 
beïnvloeden en daarmee 
de contractprijs van het jaar 
daarop. Daarvoor is het wel 
noodzakelijk dat de POC 
een grote omvang heeft.

De POC heeft nu een eigen bestuur, ledenadmi-
nistratie en website (zie www.pocnederland.nl) en 
staat daarmee geheel los van de NAV. De POC is 
druk bezig met ledenwerving en naamsbekendheid 
door zich op allerlei plekken te profileren. Verder is 
de POC actief om in de andere EU-4 (Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, België) landen ook dergelijke 
initiatieven van de grond te krijgen. Daarvoor is het 
wel nodig dat aardappeltelers nu uit de ‘eerst maar 
eens afwachten wat het wordt’ modus komen! Als 
de telers in Nederland zeggen: ‘Als er in omringende 
landen niks gebeurt, wordt het niks’. En als telers 
in omringende landen denken: ‘Eerst maar eens 
kijken of het in Nederland gaat lukken’, komen we 
niet verder. De POC groeit op dit moment gestaag 
door, maar het kan en moet nog veel sneller. De 
ledenbijdrage van € 100 kan geen belemmering 
zijn. Voor meer informatie en lid worden kijk op  
www.pocnederland.nl.

We hebben als NAV jarenlang gepleit voor meer 
mogelijkheden voor boeren om zich te organi-
seren om het aanbod te kunnen beheersen. Dan 
moeten we nu ook deze kans grijpen en moet 
ieder consumptieaardappel-telend NAV-lid zich 
bij de POC aansluiten. We kunnen dan als NAV 
het verschil maken om de bal echt aan het rollen 
te krijgen!  

22 november Werkgroep Consumptieaardappelen
24 november Bestuursvergadering NAV

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 € 50,-. 
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 € 50,-.

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 3 december.

En wat deed de NAV nog 
meer in oktober?
• De NAV heeft bij het Ministerie van LNV aangedrongen op overleg over het voortbestaan van de akker-

bouwsector.
• De NAV heeft diverse bijeenkomsten van de stuurgroep van het Actieplan Plantgezondheid bijgewoond.
• De NAV heeft een bijeenkomst over eiwittransitie bijgewoond en daar onze standpunten ingebracht.
• De NAV heeft een zienswijze ingediend over het toelaten van moderne veredelingstechnieken in de EU.
• De NAV en LTO hebben bereikt dat ontpoldering bij Westhoek (Fr.) van de baan is.  

oktober
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De POC moet nu snel 
doorgroeien


