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Voorzichtig richting gelijk speelveld?
De NAV pleit al langer voor een gelijk speelveld
binnen en buiten de EU. Daarmee bedoelen we
dat aan importproducten dezelfde eisen worden
gesteld wat betreft de productiewijze als aan hier
geteelde producten. Nu is het zo dat alleen de
voedselveiligheid en fytosanitaire zaken import
kunnen belemmeren, niet de manier van produceren. We eten hier dus wat we hier niet mogen
produceren. Langzamerhand begint het besef te
komen, dat dit de verduurzaming in Nederland
en de EU belemmert.

Verduurzaming en handelsverdragen
In 2019 noemde de Taskforce Verdienvermogen
Kringlooplandbouw (commissie May) terloops dat
de huidige handelsverdragen de transitie naar kringlooplandbouw in Nederland belemmeren. In Farm2Fork wordt ook een opmerking gemaakt over hoe
de huidige vrijhandelsverdragen de verduurzaming
in de EU moeilijk maken. We zien ook in de politiek
meer begrip voor deze samenhang tussen vrijhandelsverdragen en verduurzaming van de landbouw
ontstaan. Het probleem met de handelsverdragen is
dat de WTO voorschrijft dat je elkaars standaarden
moet erkennen. Om een voorbeeld te noemen: als
er in Canada wel GMO-gewassen mogen worden
geteeld en wij ondertekenen het CETA verdrag, dan
komen producten van GMO-gewassen hier dus vrij
binnen. Daardoor ontstaan oneerlijke concurrentie
en prijsverschillen.

Spiegelmaatregelen
Frankrijk heeft bij het aantreden in januari 2022 als
voorzitter van de Europese Unie aangekondigd
zich te willen bezighouden met de koppeling tussen handelsbeleid, toegang tot de interne markt en
naleving van de Europese normen. Minister Staghouwer benoemt in Kamerbrieven van 10 februari
en 15 februari 2022 het belang om de samenhang
tussen de Green Deal, het GLB en het handelsbeleid
helder te krijgen om zo de transitie naar duurzame
voedselsystemen te steunen. In de Landbouw- en
Visserijraad van de EU is hierover informeel gesproken. De Fransen hebben de term ‘spiegelmaatregelen’ geïntroduceerd voor de maatregelen die derde
landen (landen buiten de EU) moeten nemen om
naar de EU te kunnen exporteren. In de Kamerbrief
van 10 februari staat dat in maart naar verwachting
een voorlopig rapport van de Europese Commissie
wordt gepresenteerd ‘van het onderzoek naar de
rationale en de juridische haalbaarheid (waaronder
de conformiteit met WTO-regels) van het toepassen

van EU gezondheids- en milieuproductiestandaarden (inclusief standaarden voor dierenwelzijn, processen en productiemethoden) op geïmporteerde
producten.’ Het eindrapport zal naar verwachting in
juni verschijnen.
Staghouwer schrijft verder: ‘De oriënterende gedachtewisseling in februari zal plaatsvinden op basis
van de volgende door het voorzitterschap voorgestelde actielijnen: 1) Herziening van de maximale
residulimieten (MRL’s) en invoertoleranties (IT) voor
gewasbeschermingsmiddelen; 2) Voortzetting van
de werkzaamheden voor de toepassing van bepaalde Europese productienormen op geïmporteerde
producten; 3) Verbeteren etiketteringsvereisten; 4)
Ervoor zorgen dat met deze uitdagingen rekening
wordt gehouden in handels- en samenwerkingsovereenkomsten; en 5) Versterking van het optreden
en de samenwerking in internationale normalisatie-instellingen. De echte inhoudelijke discussie zal
in de loop van de komende maanden plaatsvinden.’
Ten tijde van dit schrijven zijn de uitkomsten van de
eerste gesprekken ons nog niet bekend.

Wat mag van de WTO?
De vraag is dus eigenlijk: kunnen we aan importproducten van landen buiten de EU dezelfde eisen
opleggen wat betreft productiewijze als aan Europese producten? Mag dit van de WTO? En zijn er ook
neveneffecten van het instellen van deze spiegelmaatregelen? De Volt-fractie heeft hierover vragen
gesteld aan de minister, met name wat de verwachte
effectiviteit is van spiegelmaatregelen, of er gedacht
wordt aan extra tarieven aan de grens en wat het
effect is voor lage- en middeninkomens landen.
Staghouwer wil eerst verdere concretisering door
de Fransen afwachten alvorens een oordeel uit te
spreken. Hij geeft wel aan dat productiestandaarden
breder in de WTO besproken worden als onderdeel
van de handelsverdragen.

Neveneffecten
Op 22 februari hield de European Landowners Organization (ELO) een webinar over mogelijke effecten van het opleggen door de EU van hogere productie-eisen aan producenten in derde landen. De
EU hoopt, dat de beoogde verduurzaming van de
landbouw ook in de rest van de wereld standaard
wordt. Met de spiegelmaatregelen zou ook voorkomen worden dat de productie zich van de EU naar
andere landen verplaatst met minder duurzame productie. Maar er doet zich een aantal mogelijke ongewenste neveneffecten voor. Ten eerste zou het goed
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kunnen, dat producenten in landen buiten de EU besluiten om niet meer aan de EU te leveren vanwege
de te hoge eisen. Dat zou betekenen dat de voedselvoorziening in de EU negatief wordt beïnvloed.
Aangezien we in Nederland netto een voedsel-importerend land zijn (ondanks dat menigeen denkt
dat we te veel voedsel produceren hier…), zal dat
ons direct kunnen beïnvloeden, terwijl tegelijkertijd
de verwachting is dat de voedselproductie in de EU
terug gaat lopen onder invloed van het nieuwe GLB
en de Farm2Fork plannen. Ten tweede zullen vooral
kleine boeren in derde landen zonder financiële en
praktische hulp niet kunnen voldoen aan de hogere
productiestandaarden. Men pleit er daarom voor dat
de EU niet eenzijdig eisen oplegt, dat er tijd wordt
genomen voor de transitie, dat degenen die worden
beïnvloed door de verandering ook worden betrokken bij het proces en dat de belangen van landen en
boeren buiten de EU worden meegewogen.

Reactie NAV
Er zijn verschillende manieren om de productiestandaarden buiten de EU te verhogen, nl. door multilaterale afspraken binnen WTO over de standaarden,
door bilaterale afspraken in duurzaamheidsclausules in vrijhandelsverdragen of door eenzijdig opleggen van eisen, bijv. met spiegelmaatregelen. De
NAV denkt vooralsnog niet dat binnen de WTO er
op korte termijn afspraken te maken zijn. Wij pleiten
er nog steeds voor om landbouw en voedsel helemaal buiten de vrijhandelsverdragen te houden. Dan
kan je met ieder land of groep van landen apart akkoorden sluiten over landbouw en voedsel en die zo
opstellen dat het voor beide partijen gunstig uitpakt.
Dan kan je ook voorkomen dat kleine boeren in arme
landen de dupe worden. Als de boeren in deze landen niet aan onze normen kunnen voldoen, kunnen
we ze daar wel bij helpen. Het betrokken ministerie
heet niet voor niks Buitenlandse Handel én Ontwikkelingssamenwerking!

De NAV steunt
Oekraïne
in de strijd tegen de
Russische agressie!
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Van de Voorzitter
Wie had gedacht, dat dertig jaar na dato alsnog
de ontmanteling van voormalig ‘keizerrijk’ Rusland tot een Europese oorlog zou leiden? Het
wonder was nou juist dat de opheffing van het
IJzeren Gordijn en de opsplitsing van de Sovjet Unie
redelijk vreedzaam waren
verlopen. Natuurlijk was er
de oorlog in voormalig Joegoslavië en de strijd rond
de Kaukasische republieken Georgië en Armenië.
Maar een oplaaiend Oost-West conflict leek zo
ver weg dat er ook behoorlijke investeringen in
oostelijk Europa zijn gedaan. Sinds de val van
de muur heeft het Zwarte Zeegebied zich ontwikkeld tot een agrarische grootmacht, met 1/3
deel van de wereldgraanoogst en een kwart van
de wereldexport.
Aan de ene kant betekenden de voormalige Sovjet republieken een belangrijke afzetmarkt voor

De wereld in brand
hoogwaardige landbouwproducten als bloemen,
fruit en uitgangsmateriaal. De laatste jaren gevolgd door veel import van bulkgoederen, met
name door speciale handelsvoorwaarden die
aan de Oekraïne werden toebedeeld. Uiteraard
gaat onze zorg in het conflict eerst uit naar het
menselijke leed dat door een oorlog wordt veroorzaakt. Maar ook onze markten krijgen plots
een ‘game-change’. Grondstoffen als gas, olie
en kunstmest komen in een prijstechnische
achtbaan. De import uit de Oekraïne van granen,
eieren, kip en oliezaden zou aan banden gelegd
kunnen worden. Op het moment van schrijven
(27 februari) is het volstrekt onduidelijk of de
strijd beperkt blijft of dat de ramp alsmaar groter wordt. Wel is met deze Russische inval de
kwetsbaarheid van importafhankelijkheid zowel
voor energie als voedsel weer duidelijk aangetoond. We zullen dus zelfs in Europa zuinig op
onze landbouwproductie moeten zijn!
De lessen van de oorlog in het oosten van Eu-

ropa moeten vertaald worden naar een herijking
van het Nederlandse en Europese beleid. We
zullen meer aandacht aan de zelfvoorzieningsgraad moeten besteden. In de hoofden van veel
politici en beleidsambtenaren was het alsof
voedselzekerheid wel altijd gewaarborgd was in
het rijke Nederland. Uitkoop van landbouw, teeltvrije zones en bufferstroken langs Natura 2000
gebieden zijn nog steeds het devies... Maar we
kunnen het wel eens hard nodig hebben om de
bevolking te kunnen voeden. Ook nu is Nederland netto importerend. Het mag dan zo zijn dat
we een bijzonder exportland zijn, maar dat komt
door de specialisatie en door de centrale ligging
in West-Europa tussen de grote agglomeraties
Londen, Parijs en Ruhrgebied. Het Compendium voor de Leefomgeving heeft laatst berekend dat voor één burger in Nederland 1800 m2
landbouwgrond nodig is; met onze 1.750.000 ha
landbouwgrond kunnen we nog geen 10 miljoen
mensen voeden!

Teun de Jong

Laat boeren niet de dupe worden van prijsoorlog in de voedselketen!
Toen halverwege 2021 in grote delen van de wereld de beperkende maatregelen van de coronacrisis afgebouwd konden worden, begon de wereldeconomie zich in onverwacht snel tempo te
herstellen. Dit ging gepaard met een tekort aan
allerlei grondstoffen, energie, arbeid en transportcapaciteit, waardoor de prijzen daarvan snel
begonnen te stijgen. Er is daarmee duidelijk een
einde gekomen aan de jarenlange situatie van een
zeer beperkte inflatie. In de tweede helft van 2021
is de inflatie van 1,5 tot 2% per jaar opgelopen
tot 6 à 7% op dit moment. Het is belangrijk dat
de primaire sector niet de rekening hiervan gepresenteerd krijgt vanwege zijn doorgaans zwakke
positie in de keten. Boeren moeten hun snel stijgende kostprijs kunnen doorberekenen aan hun
afnemers, omdat de marges veel te smal zijn om
daar zelf een deel van op te vangen.

Fritesaardappelen als voorbeeld
De Werkgroep Consumptieaardappelen van de
NAV maakte eind 2021 weer een inschatting
van de te verwachten kostprijs van consumptieaardappelen voor seizoen 2022. Bijna alle inputs
voor dit gewas zullen flink in prijs stijgen, met
elektriciteit, dieselolie en kunstmest als uitschieters. Onder aan de streep kwam de WCA op een
stijging van de kostprijs met ca. 15%. Vorig jaar
zijn de meeste contractprijzen ongeveer een cent
gedaald, terwijl de kostprijs zeker niet gedaald
was. De WCA stelt dat die verlaging natuurlijk gecompenseerd moet worden en als we twee keer
beregenen meenemen, dan zouden de contractprijzen met 5 cent/kg moeten stijgen. De eerste
contractprijzen die bekend werden waren ca. 2,5
cent hoger. Later hebben diverse industrieën er
nog een schepje bovenop gedaan, maar verder
dan 3,5 cent komen ze niet. De NAV is bang dat
dit voorbeeld van de fritesaardappelen voor veel
producten op zal gaan. Het gaat een enorme
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uitdaging worden om de gestegen kosten uit de
markt terug te kunnen verdienen.

Supermarkten staan op de rem
Er verschijnen steeds meer berichten in de pers
over de prijsoorlog tussen de supermarkten en
hun leveranciers. De voedingsmiddelenindustrie
wil de prijsstijgingen waarmee zij geconfronteerd
worden doorberekenen in de prijzen aan hun afnemers. De supermarkten willen de stijging van
de prijzen naar de consument beperkt houden
en gaan niet akkoord met de voorgestelde prijzen. Die strijd gaat zo ver dat supermarkten sommige producten uit de schappen halen. Dit was
bijvoorbeeld het geval bij Albert Heijn die Nestlé
producten uit de winkel haalde. Inmiddels lijkt er
wel weer overeenstemming te zijn tussen de twee
partijen. En juist dat maakt de NAV argwanend.
Want als de prijs van de betreffende producten
toch wat minder hoog wordt dan voorgesteld en
eigenlijk lager is dan zou moeten, gaat Nestlé dit
dan niet verhalen op zijn leveranciers?

Jumbo en HAK
Een bekende reclameslogan is ‘Ervaringen uit het
verleden zijn geen garantie voor de toekomst’. En
dat klopt, maar je kunt wel leren van ervaringen
uit het verleden.
Een aantal jaren geleden hadden Jumbo en HAK
ook een meningsverschil over de prijs van HAK
producten, die volgens Jumbo te hoog waren.
Toen verdwenen de HAK producten bij Jumbo uit
de schappen. Na een aantal weken kwamen de
beide partijen tot overeenstemming en werd het
geschil bijgelegd. De NAV begon zich toen zorgen te maken dat de telers wel eens de rekening
gepresenteerd zouden kunnen krijgen van deze
overeenstemming. En inderdaad, na een aantal
weken kregen de HAK-telers een brief van het bedrijf, dat de overeengekomen contractprijzen he-

laas niet meer marktconform waren en verlaagd
moesten worden. Als de telers het hier niet mee
eens waren konden ze het contract ontbinden en
waren ze weer vrij. Maar dit kwam zo laat in het
voorjaar, dat het voor de telers eigenlijk niet meer
mogelijk was een andere invulling van het voor de
conserven bestemde perceel te vinden.

Wat leren we uit het verleden?
Het is natuurlijk niet te zeggen dat het voorbeeld hierboven van Jumbo en HAK ook symptomatisch is voor wat er de komende tijd gaat
gebeuren. De situatie rond de contracten van
fritesaardappelen stemt niet helemaal gerust.
De supermarktketens en de voedingsmiddelenindustrie zaten de afgelopen jaren tijdens de coronapandemie aan de goede kant van de economie en hebben miljarden verdiend. En dan kan
het niet zo zijn dat deze bedrijven de smalle marge van de primaire sector verder uithollen om de
kostenstijging voor de consument te beperken.
We zullen als NAV de komende tijd de ontwikkelingen nauwkeurig volgen.
Natuurlijk is de sterk toenemende inflatie een
probleem, vooral voor de mensen met een
smalle beurs. Maar dat is een maatschappelijk
probleem en dat moeten we ook met zijn allen
oplossen.

Foto: Cilia Hoekman Fotografie

Elke maand laten we in ‘NAV-er in beeld’ een
NAV-lid aan het woord. Deze maand Thea van
Bavel-de Bruyne, akkerbouwer in Zeewolde
en ambassadeur voor TeamAgroNL.

Thea van Bavel-de Bruyne: ‘Mensen vergeten het belang van voedselproductie.’
Introductie
We spreken Thea van Bavel-De Bruyne (43) op een
zonnige middag in februari. Thea heeft in 2020 het
akkerbouwbedrijf van haar ouders overgenomen.
Haar man Laurens heeft al eerder het melkveebedrijf van zijn ouders overgenomen, dus nu hebben
ze twee bedrijven. Thea was eigenlijk nooit van plan
om akkerbouwer te worden. Zij was de oudste van
drie dochters en wel de enige die het leuk vond om
te helpen op de boerderij, maar na school wist ze
niet goed wat ze wilde. Ze besloot Plantenteelt te
gaan studeren op de HAS in Dronten. Toen ze bijna
afgestudeerd was werd ze gevraagd voor een baan
bij de Rabobank. Daar werkte ze 18 jaar met veel
plezier als assistent-accountmanager. Maar door
een verandering in de functie en een wijziging van
standplaats van Nijkerk naar Utrecht ging ze twijfelen. Thea vertelt: ‘Ik had inmiddels twee kinderen
gekregen maar nooit ouderschapsverlof opgenomen. Dat heb ik alsnog gedaan om eens na te denken over de toekomst. In die tijd ben ik mijn vader
gaan helpen op de boerderij en zo kwam ik tot het
besluit om toch akkerbouwer te worden.’
Het akkerbouwbedrijf is 60 ha. Haar ouders hadden
oorspronkelijk een bedrijf in de Hoeksche Waard.
Thea’s vader wilde graag naar de Flevopolder maar
was te jong om te solliciteren en zijn vader, Thea’s
opa, was te oud. Zo kwam Thea’s vader met zijn
ouders in noordoost-Groningen terecht. Maar bij de
uitgifte ’79 heeft hij alsnog gesolliciteerd in de Flevopolder. Thea vertelt over haar vader: ’Hij werkt nog
vaak mee in het bedrijf, maar alle besluiten en administratie laat hij aan mij over. Hij vindt het werk leuk
maar is blij dat hij zich niet meer druk hoeft te maken
over alle regels. Ik vind het fijn dat ik nog gebruik kan
maken van zijn kennis en hulp.’ Thea en Laurens en
hun twee zoons van 12 en 14 wonen op de boerderij
van Laurens, 20 km van het akkerbouwbedrijf vandaan. Thea’s ouders wonen in het dorp en het woonhuis bij het akkerbouwbedrijf wordt verhuurd. Omdat
de twee bedrijven vrij ver uit elkaar liggen, houden ze
de bouwplannen gescheiden. De eigen mest wordt
wel op beide bedrijven toegepast. Het akkerbouwbedrijf heeft een bouwplan met fritesaardappelen,
wintertarwe, gele uien, mais en tulpen. De mais is

voor eigen vee op het melkveebedrijf. Op het melkveebedrijf verhuren ze land voor tulpen, spruitenteelt
en een deel akkerbouw.

Contacten met burgers
Thea is sinds twee jaar ambassadeur van Team Agro
NL om de agrarische sector op een positieve manier
te promoten. Thea zegt hierover: ‘Ik had Caroline
van der Plas, de oprichter, wel eens horen spreken
en was meteen enthousiast. Dus toen Jaap Lodders
(inmiddels voorzitter van Team Agro NL) mij vroeg als
ambassadeur hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb
meegedaan in 2020 en 2021 met Rondje Kavelpad.
Daarbij kunnen burgers (eventueel in kleine groepen)
op afspraak een rondleiding krijgen. In 2020 heb ik
wel wat mensen ontvangen maar in 2021 was er
geen belangstelling helaas.’ Thea vindt het belangrijk dat mensen weten wat de landbouw precies inhoudt. Maar het is best moeilijk om mensen op het
boerenerf te krijgen, vaak bereik je alleen mensen
die al iets van landbouw weten. Daarom gaat Team
Agro NL ook naar de burgers toe. ‘In december 2019
hadden we de boer-burger-brunch in Amsterdam
en in oktober 2021 hebben we hetzelfde gedaan in
Utrecht’, vertelt Thea. ‘Dat was erg leuk, de mensen
waren geïnteresseerd en enthousiast.’ Momenteel
organiseert Team Agro NL de training Coole Boeren,
waarin boeren wordt geleerd hoe je het beste positief
kunt communiceren over je bedrijf met burgers. Het
is een training van één avond die wordt gegeven op
verschillende plaatsen verspreid over Nederland.
Thea wijst erop dat je bij kinderen moet beginnen
met uitleg over de landbouw: ‘Als Team Agro NL Flevoland ondersteunen we bijvoorbeeld ‘Kom bij de
boer’, een initiatief waarbij schoolklassen op bezoek
gaan bij een boer. Jong geleerd is oud gedaan!’

Datacenter
In Zeewolde speelt momenteel de discussie over het
datacenter van Facebook. Thea geeft toe dat zij ook
op Facebook en Twitter zit, maar om nou een datacenter voor alle data van een groot deel van Azië op
goede landbouwgrond te plaatsen gaat haar te ver.
‘Deze polder is notabene ontgonnen voor de landbouw en nu ga je er een datacenter op zetten. Dat

neemt ook nog eens heel veel water voor koeling
terwijl de landbouw te horen heeft gekregen dat de
bronnen hier in de polder dicht moeten. Ook de hier
opgewekte windenergie zal dan grotendeels naar
Facebook gaan in plaats van naar huishoudens. Ik
ben daar echt tegen, ik vind ook dat je geen zonnepanelen op goede landbouwgrond moet leggen.
Voedselproductie is gewoon hartstikke belangrijk en
dat vergeten mensen vaak.’ Ze voegt daar nog aan
toe: ‘Eigenlijk zou iedereen eens een eigen groentetuin moeten hebben en proberen voedsel te produceren. Dan zou men pas merken hoe moeilijk het
is. Mij lukt het eerlijk gezegd ook niet altijd om in
de moestuin goede producten te kweken, en ik heb
nog wel plantenteelt gestudeerd!’

De NAV
Thea’s vader heeft meegedaan met de acties in
1990 en is meteen bij de oprichting lid geworden
van de NAV. Voor Thea stond meteen vast dat zij het
lidmaatschap zou voortzetten. Zij zegt erover: ‘Het
is goed dat de NAV de pure akkerbouwbelangen
behartigt. En toen de POC werd opgericht zijn we
daar ook meteen lid van geworden, krachten bundelen als producenten is hard nodig en heeft zin.’

De toekomst
Op de vraag hoe Thea de toekomst ziet zegt zij:
‘De toekomst van de hele landbouw vind ik behoorlijk onzeker. Wat verwacht men nou van ons?
Waarin moet je nu investeren en welke kant moet
je op, kan een investering uit bij deze bedrijfsomvang? Duurzaam is ook dat je een financieel solide
bedrijfsvoering hebt.’
Bedrijfsgrootte: 60 ha
Bouwplan:
15 ha Fritesaardappelen
20 ha Wintertarwe
5 ha Gele uien
10 ha Mais
10 ha Tulpen
Interesse in de training Coole boeren? Kijk voor
meer informatie en opgave op https://teamagro.nl/
events/data-training-coole-boeren/.
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En wat deed de NAV nog
meer in februari?

februari

• De NAV heeft samen met LTO Noord en NAJK een webinar gehouden over het Uitvoeringsprogramma
voor de Waddenagenda 2050. Aleid Dik heeft uitgelegd wat we hebben bereikt voor de landbouw. Er
namen ruim 90 mensen deel. De algemene reactie was positief.
• De NAV heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van de klimaatbestendige kustcoalitie. Hierin worden
allerlei zaken besproken met telkens een presentatie over een bepaald onderwerp. We hebben ingebracht dat wij als landbouw bezig zijn samen met de waterschappen om een zoetwaterstrategie te
ontwikkelen voor de landbouw in het noordelijk kleigebied.
• NAV-voorzitter Teun de Jong heeft samen met de voorzitters van de Nederlandse Melkveehouders
Vakbond, de Vakbond voor Pluimveehouders en de Producentenorganisatie Varkenshouderij een
gesprek gehad met de nieuwe ministers Staghouwer en Van der Wal.
• Voor het 7e AP wordt hard gewerkt met een brede coalitie aan hoe we de maatwerkaanpak in het programma kunnen meenemen. Uiteraard nemen we daar het op 25 februari gepubliceerde Addendum op
het 7e AP ook in mee. De insteek van de NAV is om de drempel voor deelname aan de maatwerkaanpak
voor boeren zo laag mogelijk te houden.
• De NAV heeft opheldering gevraagd bij het ministerie over het voornemen om regionaal de verdringingsreeks bij droogte aan te passen.
• NAV, LTO en NAJK hebben schriftelijke vragen gesteld aan de Provinciale Staten van Groningen en de
gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Het Hogeland over het vestigen van voorkeursrecht op 600 ha landbouwgrond in de Oostpolder. Eerdere mondelinge overleggen hebben niet
tot bevredigend resultaat geleid.

Algemene
Ledenvergadering
Op 16 februari 2022 is de Algemene Ledenvergadering van de NAV gehouden in hybride vorm. Door
problemen met de apparatuur in de zaal werd wat
later gestart dan de bedoeling, maar uiteindelijk
konden we toch van start. De voorzitter gaf een korte terugblik op het jaar 2021. Het jaarverslag (ook te
vinden op www.nav.nl) werd goedgekeurd, evenals
het financiële jaarverslag. Evenals in 2020 eindigden we door corona met een positief saldo. Ook de
begroting werd toegelicht door
penningmeester Kees van Dijk.
Er wordt geen contributieverhoging voorgesteld. De begroting
is goedgekeurd door de vergadering.
Sjoerd Heestermans werd met
algemene stemmen herkozen
voor een nieuwe periode van
drie jaar. Kees van Dijk trad
af als bestuurslid maar blijft
nog enkele taken doen totdat
er een opvolger is gevonden.

Henk Janknegt is Kees opgevolgd als penningmeester. De voorzitter heeft Kees uitvoerig bedankt
voor zijn jarenlange inzet in het NAV-bestuur en hem
een cadeau overhandigd. De vergadering bedankte Kees met applaus. Kees op zijn beurt bedankte
voor het in hem gestelde vertrouwen.
Tenslotte heeft het bestuur aangegeven dat het 7e AP,
het nieuwe GLB, behoud van gewasbeschermingsmiddelen en behoud van landbouwgrond voor
voedselproductie de hoofdthema’s zullen zijn in
2022. Het bestuur hoopt van harte dat we volgend
jaar met een combinatie van ALV en jaarcongres u
allen weer in het echt kunnen ontmoeten!

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).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond
Postbus 318
8250 AH Dronten
tel

06 - 15 62 44 60

e-mail info@nav.nl
website www.nav.nl
Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond
Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Contactpersonen
Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081
Met een boks bedankt Teun de Jong Kees van Dijk
voor zijn jarenlange inzet voor het bestuur.

Regio Noord
Gerlof Bergmans
06 - 45 28 67 85
Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308

Op 31 januari en 3 februari heeft de NAV webinars
gehouden over het 7e AP en het nieuwe GLB. Hoewel er nog veel onduidelijk is, hebben we geprobeerd een zo goed mogelijk overzicht te geven van
wat er op ons afkomt. In totaal hebben ongeveer

130 mensen deelgenomen. De presentatie is te vinden op onze website: http://www.nav.nl/2022/02/
webinars-over-7e-ap-en-het-nieuwe-glb/.
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Agenda
NAV bestuursvergadering

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 5 april
GENOEG IS BETER

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

@NAV_AkkerBouwer

Webinars over 7e AP en GLB
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Voordelig
kennismaken
met de NAV!

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

