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NAV heeft nog grote zorgen over nieuwe GLB
In de afgelopen maanden hebben we u regelmatig bericht over de zorgen die wij hebben
over het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor
het nieuwe GLB. Onze roep om aandacht voor
de akkerbouwinkomens begint vruchten af te
werpen, maar onze zorgen zijn nog lang niet
voorbij.

Concept Nationaal Strategisch Plan
Op 3 december heeft het Ministerie van LNV het
concept Nationaal Strategisch Plan gepubliceerd.
Wij hebben op 6 december een notitie over dit
concept aan de Tweede Kamer gestuurd. De NAV
voorziet een scherpe inkomensdaling van de akkerbouwinkomens in het nieuwe GLB. Daarvoor zijn
vier oorzaken.
1. De overheveling van pijler 1 naar pijler 2 geeft
een directe verlaging van de toeslag per hectare. De overheveling stijgt van 15% in 2023 naar
30% in 2027. Het bedrag voor de ecoregeling in
pijler 1 blijft gelijk, dus het geld wat overblijft voor
de directe bedrijfstoeslagen zal sterk dalen. De
NAV erkent dat dit per motie is besloten, maar
heeft wel kanttekeningen. De bedrijfstoeslagen
zijn indertijd in het leven geroepen om boeren te
compenseren voor de lage prijzen, voortkomend
uit de omslag van markt- en prijsbeleid naar wereldmarktprijzen. Door deze prijsverlagingen en
lagere marges is de schaalvergroting in een versnelling terecht gekomen. Overheveling van geld
van directe betalingen in pijler 1 naar klimaat- en
milieudoelen in pijler 2, hoezeer wij deze doelen
ook steunen, vergroot deze problematiek.
2. Binnen pijler 1 worden bedragen afgeroomd
boven de 60 ha onder de noemer Herverdeling
inkomenssteun. Doel is om kleine en middelgrote bedrijven extra te steunen en grote bedrijven
minder. Voor alle landbouwsectoren wordt dezelfde grens van 60 ha aangehouden. De NAV pleit
er voor om per landbouwsector de gemiddelde
grootte van een rendabel familiebedrijf aan te houden als grens. Tenslotte is 60 ha voor een fruitteler
heel iets anders dan voor een akkerbouwer.
3. Akkerbouwers krijgen relatief weinig mogelijkheden om hun toeslagen te vergroten met
geld uit de ecoregeling. In de tabel die nu in het
Concept NSP staat, staan weinig mogelijkheden
voor akkerbouwers. Zo missen wij niet-kerende
grondbewerking/niet ploegen, precisiebemesting, precisiebespuitingen, inzet laag-risico middelen (niet hetzelfde als biologische bestrijding!),
bodembeheer etc. De NAV wil uitbreiding van de

ecoregeling met deze zaken en in het algemeen
laagdrempelige ecoregelingen onder brons-zilver-goud voor akkerbouwers.
4. Akkerbouwers krijgen relatief weinig mogelijkheden in pijler 2. Veel geld in pijler 2 lijkt te gaan
naar veenweidepeilverhoging en stikstofbufferzones, beiden veehouderij-gerelateerde zaken waar
een akkerbouwer niet in mee kan delen. De NAV
wil uitbreiding van de mogelijkheden voor akkerbouwers om meer bij te dragen aan klimaat- en
milieudoelen en zo hun inkomen te vergroten met
geld uit pijler 2. Daartoe pleit de NAV voor drie zaken. Ten eerste verhogen van het budget voor de
brede weersverzekering. Dit bedrag blijft nu gelijk
tot 2027 terwijl de deelname waarschijnlijk groeit.
Dat heeft tot gevolg dat de subsidie per deelnemer daalt, waardoor minder akkerbouwers zullen
deelnemen en het doel van grotere klimaatbestendigheid mede daardoor niet gehaald wordt.
Ten tweede uitbreiding van het Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer (ANLb) areaal met name
in akkerbouwregio’s. ANLb zou voor veel meer,
zo niet alle boeren open moeten staan. Ten derde
vergoeding van de realisatie van de eiwittransitie
uit pijler 2-geld, zoals de WUR ook aanbeveelt.
Nu wordt de teelt van eiwitgewassen opgenomen in de ecoregeling, mits biologisch geteeld.
De vergoeding per hectare zal onder de € 100 zijn
schatten wij in, met een maximale betaling uit de
ecoregeling van € 100-€175/ha. De vergoeding
uit de ecoregeling staat in geen verhouding tot
de opbrengstderving door het niet toepassen van
gewasbescherming. Bovendien is er geen markt
voor biologisch geteelde bonen, wat blijkt uit het
feit dat deze in 2021 meegegaan zijn in het gangbare circuit omdat er geen afnemers waren in het
biologische circuit. De kostprijs voor veldbonen
en andere eiwitgewassen is veel hoger dan de
marktprijs. Dit is de werkelijke reden dat de teelt
in Nederland niet echt van de grond komt. Dit zou
kunnen worden opgelost door de eiwittransitie
te vergoeden uit pijler 2-geld, gezien het feit dat
eiwitgewassen goed zijn voor de klimaat-, biodiversiteits- en milieudoelen. Op die manier kan de
gewenste eiwittransitie met pijler 2-geld via het
GLB worden aangezwengeld.

Kamerdebatten en moties
Op 8 december heeft er een lang debat plaatsgevonden in de Tweede Kamer over de plannen voor
het NSP. We zien dat onze zorgen bij veel Kamerleden zijn overgekomen. Veel partijen hebben er bij de
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minister op aangedrongen om het akkerbouwinkomen in de gaten te houden en meer mogelijkheden
voor akkerbouwers in de ecoregelingen en pijler 2
te creëren. De minister heeft toegezegd dit te doen
maar werd niet concreet. Onze conclusie: onze zorgen over het akkerbouwinkomen worden gehoord
maar zijn nog niet weggenomen.
Op 14 december volgde een ‘tweeminutendebat’
waarin moties konden worden ingediend. Een aantal moties die belangrijk zijn voor de akkerbouw zijn
aangenomen. Een motie van Van der Plas en Bisschop vraagt om het monitoren van het effect van
het NSP op boereninkomens en verduurzaming.
Een motie van Boswijk, Grinwis, Van Campen, Bisschop en Van de Plas vraagt meer mogelijkheden
voor akkerbouwers in de ecoregelingen en pijler 2,
bijvoorbeeld via ANLb, omdat akkerbouwers onevenredig worden getroffen in hun inkomen door de
voorgenomen plannen. Een motie van Koekkoek,
De Groot, Boswijk en Thijssen vraagt om monitoring
of het NSP wel voldoende bijdraagt aan de klimaatdoelen en zo nodig het NSP aan te passen. Ook is
er één belangrijke motie aangehouden, nl. die van
Bisschop, Van der Plas en Eppink, om zaken als
niet-ploegen en precisielandbouw op te nemen in
de ecoregelingen. Het is inderdaad merkwaardig dat
deze zaken wel in de eerder gepubliceerde publieksversie stonden maar nu zijn weggevallen. Er staat
nu alleen nog iets over scheuren van grasland, maar
niks over niet ploegen tussen akkerbouwgewassen.
We wachten op reparatie van deze vergissing!

Conclusie NAV
Als NAV zijn we blij met de aandacht van de Kamerleden voor onze zorgen. De moties laten zien dat
men probeert bij te sturen. De vraag is natuurlijk in
hoeverre dit zal lukken. In ieder geval blijft de NAV er
op hameren dat ook in de akkerbouw een behoorlijk
inkomen moet kunnen worden verdiend. Natuurlijk
zien wij veel liever markt- en prijsbeleid waardoor de
bedrijfstoeslagen overbodig worden, maar zolang
dat nog niet is gelukt, verdedigen wij de bedrijfstoeslagen voor de akkerbouwers.

Zienswijze indienen!
Het NSP is naar Brussel gestuurd ter goedkeuring.
Daarbij zijn nog geen aanpassingen gedaan t.o.v. de
versie van 3 december. Tegelijk is de internetconsultatie geopend. Wij roepen iedereen op te reageren
op de plannen via https://www.toekomstglb.nl/
het-nsp-in-opbouw/s-mer-en-nsp-ter-inzage.
U kunt reageren t/m 1 februari 2022.
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Van de Voorzitter
Langs deze weg wenst de NAV u veel voorspoed en
gezondheid toe in het net begonnen 2022! De koude kerstdagen gaven het staartje van de suikerbietenoogst nog even flinke vorstproblemen. Zowel de
harde wind op beide kerstdagen als het als gevolg van het
natte weer achterop geraakte
rooiwerk noopten de suikerindustrie tot een calamiteitenregeling voor te leveren bieten.
De akkerbouw blijft primair afhankelijk van weer en klimaat!
De puzzelstukjes van de kabinetsformatie zijn nu
eindelijk in elkaar gevallen. Met de benoeming
van een nieuwe minister van landbouw uit de gelederen van de Christen Unie wordt aangegeven
dat het beleid van voorganger Schouten wordt

...
voortgezet. Als voorzitter van het Inter Provinciaal
Overleg op het gebied van het landbouwbeleid
heeft de nieuwe minister Staghouwer de nodige
ervaring opgebouwd. De Nederlandse inzet voor
het uitvoeringsprogramma in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is nu ingediend bij de Europese Commissie. De NAV houdt daar kritiek op
in de zin dat er met het NSP te veel klimaat- en
duurzaamheidsdoelen bediend worden, die ten
koste gaan van de grondgebonden landbouw.
Daarnaast is ons kritiekpunt op de Europese Unie
dat er wel hoge eisen worden opgelegd aan landbouwproductie binnen de EU, maar dat diezelfde
productie-eisen niet gelden bij import van buiten
de EU. Kernpunt van de NAV is en blijft dat we
ons inkomen moeten kunnen halen uit de markt,
gereguleerd met dezelfde spelregels: het ‘level
playing field’.

Fritesfabrieken negeren kostprijsexplosie!
Door de sterk oplopende inflatie in het laatste kwartaal van 2021 gaan in de akkerbouw de kostprijzen
voor de telers ook flink stijgen. Het zal in 2022 nog
een hele uitdaging zijn voor de akkerbouwers om
deze kostenstijgingen ook in de opbrengstprijzen
mee te nemen. De eerste contractprijzen voor bijvoorbeeld fritesaardappelen die bekend worden
gemaakt, zijn bij lange na niet voldoende om deze
kostenstijgingen te compenseren.
In het laatste kwartaal van 2021 begon de economie zich wereldwijd razendsnel te herstellen van de
coronacrisis. Dit ging gepaard met tekorten op de
arbeids-, grondstoffen- en energiemarkten. En dat
resulteerde weer in flinke prijsstijgingen op allerlei
fronten. De stijging van de energieprijzen (gas en
olie) heeft niet alleen gevolgen voor de dieseloliekosten en elektriciteitsprijzen, maar ook de prijzen
van kunstmest lopen razendsnel op. Daarnaast zijn
ook allerlei grondstoffen veel duurder, wat weer in-

vloed heeft op de prijs van machines en gebouwen.
Eind november heeft de Werkgroep Consumptieaardappelen (WCA) van de NAV weer een inschatting gemaakt van de kostprijs van consumptieaardappelen voor seizoen 2022 (zie www.nav.nl/
bereken-je-kostprijs/). Zoals te verwachten viel gaat
de kostprijs voor fritesaardappelen flink stijgen. De
WCA komt op een stijging van de kale kostprijs van
2,5 tot 3 cent. De WCA rekent altijd met een marge
van 15% boven op de kale kostprijs voor het risico dat de teler neemt. En gezien de gevolgen die
klimaatverandering kan hebben en het feit dat er
steeds meer middelen wegvallen waar geen vervanging voor is, is deze marge ook meer dan nodig.
Vorig jaar zijn de contractprijzen gemiddeld ongeveer 1 cent gedaald, terwijl de kosten niet daalden.
Verder heeft de WCA de kosten van beregenen niet
meegenomen. Gezien het veranderende klimaat

Maatwerkaanpak 7e Actieprogramma
Vorige maand hebben we u bijgepraat over wat
we tot dusverre hadden bereikt bij onze inzet om
het 7e Actieprogramma Nitraat bij te stellen. We
werken in dit dossier samen met LTO, NAJK, BO
Akkerbouw, POV, NZO, Cumela en Rabobank. Dit
consortium heeft inmiddels het nodige bereikt.
Zo is de minister door een motie van Boswijk en
Grinwis in de Tweede Kamer verzocht om onze alternatieve maatwerkaanpak een volwaardige plek
te geven in de definitieve plannen van het 7e AP.
Het consortium werkt nu met het ministerie aan
verdere uitwerking en doorrekening van de plannen. Onze maatwerkaanpak moet wel hetzelfde
of een beter effect op de waterkwaliteit opleveren
dan de generieke plannen van de minister. Onze
inschatting is dat de generieke plannen nu zodanig zijn aangepast, dat deze vooral op kleigronden
voor veel boeren haalbaar zullen zijn. Onze maatwerkaanpak biedt de mogelijkheid om juist dat te
doen wat het beste past in het eigen gebied en
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op het eigen bedrijf. Hierdoor wordt telers nu een
keuze geboden.

Fosfaatindicator
Wat ons nu vooral nog zorgen baart is wat het effect
van het gebruik van de nieuwe fosfaatindicator zal
zijn. De minister wil de proefperiode niet verlengen.
De NAV en anderen maken zich zorgen dat er fosfaatplaatsingsruimte verloren zal gaan in sommige
gebieden. Dit terwijl de oorspronkelijke opdracht aan
de Commissie Deskundigen Mest was om te zorgen
voor een neutrale overgang! Op zandgronden komt
er in theorie plaatsingsruimte bij. Maar omdat in de
praktijk de meeste gronden daar al in klasse ‘Hoog’
zitten, zal er daar niets bijkomen.
In 2022 wordt er een proef gedaan waarin wordt
gekeken naar het effect op plaatsingsruimte en
opbrengsten. De uitslagen daarvan zijn uiteraard
niet binnen één jaar meetbaar. Ook is er bij het begrotingsdebat LNV een motie aangenomen van

Naast het speelveld voor het GLB liggen er nog een
paar belangrijke dossiers te wachten op een adequate minister. Dit betreft een realistische uitvoering
van de gewasbeschermingsplannen, waarbij een
integratie met het Actieplan Plantgezondheid vanuit de totale sector (BO Akkerbouw) zeer gewenst
is. Ook hier geldt dat gelijke behandeling met het
buitenland moet zorgen voor gelijke concurrentieomstandigheden. In de kwestie van de ‘neonics’
hebben we het tegenovergestelde ervaren. De uitvoering van het 7e Nitraat Actieprogramma en de
Kader Richtlijn Water moet eveneens plaatsvinden
onder in de praktijk uitvoerbare voorwaarden. Als
kernpunt zal de nieuwe minister voortvarend aan de
slag moeten met een Nationaal Landbouwakkoord,
waar voedselproductie, planologische mogelijkheden en inkomenszekerheid de sleutelwoorden zijn.

Teun de Jong

kan ook zeker tweemaal beregenen structureel in
de kostprijs worden meegenomen. Om de contractprijsdaling van vorig jaar (1 cent) en de kosten van
twee keer beregenen (1 cent) én de door de WCA
berekende kostenstijging te compenseren, moeten
de contractprijzen voor seizoen 2022 een cent of 5
per kg hoger zijn dan die van 2021. De tot nu toe
bekendgemaakte prijzen zijn 2 tot 2,5 cent hoger.
Daardoor zou het grootste deel van de stijging van
de kostprijs door de teler zelf moeten worden betaald. Dat is niet acceptabel. Willen we dat de aardappelteelt toekomstbestendig is voor de hele keten
dan moeten van buitenaf komende kostenstijgingen
kunnen worden doorberekend. En uiteindelijk is de
doorberekening van deze 5 cent voor de eindgebruiker (de consument) maximaal 2% van de prijs
van een bakje friet, terwijl deze 5 cent voor de teler
bijna een kwart van zijn kostprijs is.
De NAV roept de fritesindustrie op om met realistische contractprijzen te komen, zodat de teler zijn
sterk gestegen rekeningen kan blijven betalen!

Boswijk, Grinwis en Van der Plas om een fosfaatvrijstelling van 50% op te nemen in het 7e AP voor
organische stofrijke producten, om het verlies aan
fosfaatgebruiksruimte te compenseren. We raden
een ieder aan om, als u dat nog niet heeft gedaan,
te berekenen wat het effect van de nieuwe fosfaatindicator voor uw bedrijf gaat betekenen. De
beschikbaarheid van compost en vaste meststoffen
is helaas nog te krap om aan de volledige vraag te
voldoen.

Twee NAV-webinars
De NAV houdt dit jaar geen regioavonden in
verband met de coronamaatregelen. In plaats
daarvan zal het bestuur twee maal een webinar
organiseren om u bij te praten over een aantal
hoofdzaken zoals het GLB en het mestbeleid.
U kunt zelf kiezen welke avond u bijwoont. De
data zijn 31 januari en 3 februari.

Terugblikken en vooruit kijken: 2021 en 2022
In 2021 hebben veel zaken de aandacht van de
NAV gevraagd. De belangrijkste zaken leest u
hieronder in een beknopt overzicht, binnenkort verschijnt ons jaarverslag.

Toekomstvisie en pamflet
In de winter van 2020/2021 heeft het bestuur met
een grote groep stakeholders gesproken over onze
toekomstvisie. O.a. Milieudefensie, Natuur& Milieu,
Greenpeace, Slow Food, economen van de WUR,
onafhankelijke economen en journalisten en influencers hebben wij om hun mening gevraagd over
onze toekomstvisie. In het algemeen waren veel
mensen het met in ieder geval grote delen van onze
visie eens. Onze vraag aan hen was hoe zij ons gaan
helpen om de kansen die wij zien voor de toekomst
ook werkelijkheid te laten worden. Aan de hand van
de gesprekken hebben wij in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer van maart 2021
een pamflet opgesteld met tien punten. Dit pamflet
en onze toekomstvisie hebben we vervolgens gestuurd aan alle politieke partijen met het verzoek om
daar in een interview of schriftelijk op te reageren.
Een groot aantal partijen heeft dit gedaan. De reacties hebben wij op YouTube en op onze website
gezet. Vooral de dagen voor de verkiezingen zijn
de filmpjes zeer goed bekeken, dus we hopen op
deze manier de achterban te hebben geholpen om
een keuze te maken. Maar bijkomend voordeel van
deze aanpak was ook, dat alle partijen al meteen op
de hoogte waren van onze plannen. We zien dat dit
een goede start heeft gegeven in de contacten met
de nieuwe landbouwwoordvoerders in de Tweede
Kamer. Het uitbrengen van de toekomstvisie heeft
ons ook dit jaar veel voordeel gebracht en we hebben gezien dat ook verwijzingen ernaar op sociale
media ervoor zorgen dat het boekje steeds breder
gelezen wordt. In 2021 hebben we daarom zelfs extra exemplaren bij laten drukken.

Nationaal Strategisch Plan voor het GLB
In 2021 is het Nationaal Strategisch Plan (NSP)
voor het nieuwe GLB opgesteld. De NAV neemt
deel aan de maatschappelijke begeleidingsgroep.
Helaas wordt deze groep vooral gevormd door organisaties van buiten de landbouw. In september
heeft de WUR een scenariostudie gepubliceerd
waarin verschillende opties voor overheveling van
pijler 1 naar pijler 2 werden besproken. De NAV
heeft dit rapport goed geanalyseerd en we zijn
tot de conclusie gekomen dat met name de akkerbouw de rekening gaat betalen voor alle plannen. In pijler 1 nemen de bedrijfstoeslagen sterk
af ten behoeve van pijler 2, waarin milieu- en klimaatdoelen worden beloond, maar deze doelen
in pijler 2 zijn met name veehouderij-gerelateerd.
De NAV vreest daarom dat er een zeer grote inkomensdaling in de akkerbouw zal plaatsvinden.
Om hier aandacht voor te vragen hebben wij een
brandbrief gestuurd aan minister Schouten. Toen
dat niet hielp hebben wij de noodklok geluid voor
de akkerbouw. Dit heeft wel veel reacties gegeven. Zo nodigde de Tweede Kamercommissie
voor landbouw ons uit voor een gesprek en ook
de maatschappelijke begeleidingsgroep is zich nu
meer bewust van de gevolgen voor met name de

plantaardige sector. In het debat over het NSP was
het akkerbouwinkomen het belangrijkste thema,
dus we hebben de aandacht weten te genereren.
Nu nog oplossingen, maar daarover zijn we met
verschillende politieke partijen in gesprek.
Juist de NAV, die vindt dat we inkomen uit de markt
moeten kunnen halen, voelde zich nu gedwongen
om de bedrijfstoeslagen te verdedigen. Dat is helaas nodig zolang er geen markt- en prijsbeleid is.
Om dat laatste nu te veranderen heeft de NAV een
nieuwe werkgroep Markt- en prijsbeleid opgericht.
Overigens is er ook in de Tweede Kamer en bij het
ministerie inmiddels wel veel aandacht voor het
ontbrekende verdienmodel.

Mestbeleid
In 2021 gebeurde tot september nauwelijks iets
in het mestbeleid, omdat de Tweede Kamer het
dossier controversieel had verklaard. Toen er
maar steeds geen nieuw kabinet kwam is dit teruggedraaid en kon er weer beleid gemaakt worden. Dat gebeurde meteen met de publicatie in
september van het concept 7e Actieprogramma
Nitraat, waarin een hele verzameling onwerkbare,
onhaalbare en onbetaalbare maatregelen ‘over
de schutting’ werden gegooid. Het heeft de hele
sector veel tijd en inspanning gekost om een en
ander bij te sturen, maar dat lijkt wel redelijk te
lukken (zie p.2).
Over de in 2020 gepubliceerde contouren van het
nieuwe mestbeleid is in 2021 niet verder gepraat.
Dit zal nu met het nieuwe kabinet ongetwijfeld
ook weer worden opgepakt.

Gewasbescherming
Op het gebied van gewasbescherming maakt de
NAV zich zorgen over het verdwijnen van middelen zonder dat daar werkbare alternatieven voor
in de plaats komen. Wij hebben er daarom bij het
ministerie op aangedrongen om het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming te koppelen aan
het Actieplan Plantgezondheid van de BO Akkerbouw, om de toelatingsprocedure voor laag-risico
middelen te versnellen en om een gelijk speelveld
met de rest van de EU aan te houden. Ook hebben wij een zienswijze vóór nieuwe veredelingstechnieken ingediend bij de EU.

Klimaat
De NAV is actief betrokken bij de Cool Farm Tool
en bij diverse projecten over klimaatdoelen die
bij de WUR en elders worden uitgevoerd. Wat in
onze ogen nodig is in de akkerbouw is beloning
van bepaalde teeltmaatregelen zoals niet-ploegen (NKG). Dit is nu juist in de ecoregelingen
van het GLB verdwenen. Ook vindt de NAV
dat bij een goede beloning ook de voorlopers
moeten worden beloond die al veel gedaan
hebben de afgelopen jaren om bijv. het organische stofgehalte te verhogen. De discussies
hierover zullen in 2022 met volle kracht verder
worden gevoerd!

verwelkomen in het bestuur, als opvolger van
Keimpe van der Heide die wel regiovertegenwoordiger blijft. De NAV is wel op zoek naar uitbreiding
van het bestuur. Iedereen die interesse heeft kan
voor uitgebreide informatie contact opnemen
met Teun de Jong of Aleid Dik. De contactgegevens staan op www.nav.nl, of via info@nav.nl.
Omdat de NAV steeds zichtbaarder wordt en er
dus meer werk is voor bestuursleden, willen we
graag het bestuur uitbreiden met één of twee
nieuwe mensen.

Speerpunten 2022
In 2022 heeft de NAV een aantal speerpunten. Het akkerbouwinkomen is het belangrijkste
speerpunt. Wij zullen ons blijven inspannen om
landbouw uit de vrijhandelsverdragen te krijgen,
om markt- en prijsbeleid op te zetten, om met
kostprijsberekeningen een goede prijs voor onze
producten te krijgen (in samenwerking met o.a. de
POC) en om voor de akkerbouw meer mogelijkheden in het nieuwe GLB te realiseren voor voldoende beloning voor groene en blauwe diensten.
Ook de praktische uitvoerbaarheid van beleid en
regelgeving heeft onze volle aandacht. Dit geldt
natuurlijk voor het 7e AP en het nieuwe mestbeleid, maar zeker ook voor de omslag naar meer
natuurinclusieve landbouw die nu nog vaak wordt
belemmerd door regelgeving. Ook de teelt van
eiwitgewassen blijft onze aandacht houden. Zowel het ministerie als de Tweede Kamer willen
nog steeds niet inzien dat de teelt gewoon niet
rendabel is, dat ‘boeren leren hoe deze gewassen te telen’ niet de oplossing is. Opmerkelijk dat
WUR wel signaleert dat de eiwittransitie uit pijler 2
van het GLB zou moeten en kunnen worden betaald, maar dat dit door beleidsmakers wordt
genegeerd.

Nieuw kabinet
De NAV wenst de heer Staghouwer en mevrouw
Van der Wal veel succes als ministers op het Ministerie van LNV. We hopen op een vruchtbare
samenwerking waar het de akkerbouw betreft.
Als eerste zouden wij willen aandringen op een
langjarig landbouwakkoord, zodat boeren voor
langere tijd weten waar ze aan toe zijn. En bij het
opstellen en uitvoeren van beleid hopen wij op
een goede samenwerking tussen ministerie en de
sector, waardoor werkbare wet- en regelgeving
ontstaat. Uiteraard zal de NAV blijven aandringen op oog voor het inkomen van akkerbouwers.
Uiteindelijk is ons aller doel om een toekomstbestendige sector vorm te geven. Voedselproductie
in Nederland is en blijft tenslotte belangrijk voor
onze voedselzekerheid!

Verenigingszaken
In 2021 is het ledental van de NAV goed op pijl
gebleven. Wij hebben Henk Janknegt mogen
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En wat deed de NAV nog
meer in december?

december

• De NAV heeft een gesprek gehad met het ministerie van LNV over lopende zaken in de akkerbouw en
onze zorgen over de akkerbouwinkomens. Afgesproken is dit gesprek enkele keren per jaar te houden.
• De NAV heeft een zienswijze ingediend over het Ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel van de
provincie Noord-Brabant. In grote lijnen steunen wij de visie, maar we plaatsen wel kanttekeningen
tegen het ongefundeerde optimisme dat ‘de markt’ de verduurzaming vrijwillig gaat betalen.
• De NAV heeft een zienswijze ingediend op het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027.
Wij hebben nogmaals onze bezwaren tegen de aanleg van kabels door boerenland ingebracht.

Zienswijze indienen
over Aardappelmoeheid regeling
De huidige Aardappelmoeheid verordening van de
EU wordt op last van de fytosanitaire autoriteiten
omgezet in een nieuwe EU bestrijdingsrichtlijn. Het
doel van de Europese commissie is om AM als een
‘normale’ quarantaine ziekte te behandelen. In de
EU moeten quarantaine organismen uitgeroeid worden. Tot nu toe gold AM wel als een quarantaineziekte, maar omdat de verspreiding over de wereld
en in de EU al zeer groot is, was het uiteindelijke
beleid gestoeld op beheersing. Het regime van beheersing heeft zeker in Nederland goed gewerkt
met voor enkele zeer kwetsbare teeltgebieden van
bloembollen en boomkwekerijen een teeltverbod
van aardappelen. In de rest van Nederland heerst er
een verplichte vruchtwisseling met op basis van de
heersende regelgeving de mogelijkheid tot bestrijden met resistente consumptie- en zetmeelrassen.
In de plannen van de EU wordt nu uitgegaan van
uitroeiing, geen onderscheid tussen cysten met
levende of dode inhoud, geen mogelijkheid van
vrijwillige bemonstering zonder consequentie en
enkel gebruik van resistentie groter of gelijk aan 8.
Invoering van deze EU-plannen betekenen een forse aanslag op het Nederlandse aardappelareaal;
met name ook voor pootaardappelen en teelten
als bloembollen waarvoor een AM-vrij verklaring
vereist is. De NAV roept alle belanghebbenden
op om bij de Europese Commissie uiterlijk 11 jan
2022 een zienswijze in te dienen. Vanuit de gehele aardappelsector wordt hier op gereageerd. Het
digitale adres voor reactie is https://ec.europa.eu/
info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/
13312-Plant-health-measures-to-eradicate-andprevent-the-spread-of-Globodera_en.

Agenda
26 januari 2022 Bestuursvergadering NAV
16 februari 2022 ALV (onder voorbehoud)

Algemene
Ledenvergadering
De ALV van de NAV staat voorlopig gepland voor
de middag van 16 februari. In verband met de
coronamaatregelen wordt er nu geen jaarcongres
georganiseerd. We hopen dit alsnog later in het
jaar te kunnen doen. De ALV gaat door als lijfelijke
bijeenkomst. De noodwet die uitstel, langer dan
de statuten toestaan en omzetten in een digitale
vergadering regelt, is niet langer geldig. Bij het ter
perse gaan van dit nummer is er geen duidelijkheid
over een eventuele verlenging van de noodwet.
Houd u dus 16 februari voorlopig vrij. We houden u
per mail op de hoogte van nadere ontwikkelingen
en eventueel uitstel naar later in het voorjaar.

Waddenagenda
Het concept Uitvoeringsprogramma voor de
Waddenagenda 2050 is goedgekeurd door het
bestuurlijk overleg bestaande uit ministers van
LNV en I&W, provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Aleid Dik vertegenwoordigt de landbouw in het regieteam. Er is bereikt
dat iedereen doelen heeft geformuleerd. Wat nu
nog moet plaatsvinden zijn gesprekken over waar
de doelen van bijvoorbeeld landbouw of havens
botsen met die van natuur. Dat zal de komende
maanden gebeuren. De leden van NAV, LTO en
NAJK in het gebied ontvangen binnenkort een
uitnodiging voor een bijeenkomst waarin ze zullen
worden bijgepraat.

Omgevingsverordening
Friesland
De NAV is tevreden dat ons protest tegen de concept omgevingsverordening Friesland van april
2021 eindelijk vruchten heeft afgeworpen! Met
name het voornemen om boeren te verbieden het
land te betreden (jaarrond) tussen zonsondergang
en zonsopgang vonden wij schandalig. Dit artikel is
in zijn geheel geschrapt.

Foto voorpagina: Aleid Dik

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 5 februari.
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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 2023 betaalt u € 100,-.
Of: u bent al lid maar uw buurman of vriend
nog niet? Help de NAV versterken en overtuig uw collega van het goede en nuttige
werk van de NAV. Ook voor uw collega geldt:
tot 1 januari 2023 is de contributie € 100,-.
De NAV is puur sectoraal voor het akkerbouwbelang en stelt het inkomen van akkerbouwers 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).
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Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308
Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611
Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
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