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Langzaam trekt de mist op rond GLB en 7e AP
De boeren hebben er lang, veel te lang, op moeten
wachten, maar eindelijk begint er wat meer duidelijkheid te komen over de regels van het nieuwe
GLB en het 7e Actieprogramma Nitraat die al over
2 maanden van kracht worden. Nog nooit hebben
wij zo’n langzaam en chaotisch proces van nieuwe
regelgeving meegemaakt. Reden voor de NAV om
te pleiten voor een overgangsjaar. De nieuwe minister heeft inmiddels van 2023 een ‘leerjaar’ gemaakt
en komt nog met uitleg wat hij daaronder verstaat. De
NAV heeft samen met LTO bestuurlijk overleg met het
ministerie aangevraagd vóórdat de Kamerbrief met
uitleg de deur uit gaat zodat wij kunnen bijdragen aan
een zo werkbaar mogelijke invulling.
In dit artikel geven we u een beschrijving van de stand
van zaken per eind oktober 2022, mét de waarschuwing dat de regels nog niet zijn gepubliceerd en er
nog zaken kunnen veranderen!

Het nieuwe GLB
Op 30 september 2022 heeft het Ministerie van LNV
het definitieve Nationaal Strategisch Plan voor het
nieuwe GLB ingediend in Brussel. Deze definitieve
versie is een aanpassing van de conceptversie van
december 2021. De Europese Commissie had honderden vragen over de conceptversie en ambtenaren van LNV en van de EC hebben samengewerkt
aan de definitieve versie. De NAV vindt het op zijn
minst vreemd dat in dit proces veel besluiten worden
genomen door ambtenaren, zonder dat de Tweede
Kamer daar nog inzicht in krijgt. Ook de landbouwsector is niet of nauwelijks geraadpleegd. Resultaat:
veel onwerkbare regels of plannen die niet bijdragen
aan de te halen doelen. We bespreken de belangrijkste nieuwe regels met u.
In het nieuwe GLB zijn er basisvoorwaarden (conditionaliteiten of GLMC’s), de ecoregeling en het ANLb
(agrarisch natuurbeheer). Let op: u hoeft niet aan alle
basisvoorwaarden te voldoen om toch mee te kunnen doen aan de ecoregeling en het ANLb, hooguit
wordt u gekort op uw toeslag. Voor die korting staat
nu 3% genoemd. Sommige GLMC’s gelden altijd
omdat deze de wetgeving in het 7e AP volgen.
Er zijn 10 GLMC’s, waarvan de laatste pas op het
allerlaatste moment is toegevoegd. GLMC1: behoud
blijvend grasland; GLMC2: bescherming veenweiden en wetlands; GLMC3: verbod op verbranden
van stoppels; GLMC4: bufferstroken langs waterlopen: (volgt 7eAP): 5m langs ecologisch kwetsbare
waterlopen en KRW waterlichamen, 3m overige watervoerende sloten (bij >4% perceel wordt het resp.
3 m en 1 m); GLMC5: erosie tegengaan; GLMC6:

minimale bodembedekking; GLMC7: vruchtwisseling bouwland, op zand 1 op 4 rustgewas; GLMC8:
min. 4% areaal niet productief (incl. sloten en eiwitgewassen zonder gewasbescherming); GLMC9: blijvend grasland bescherming Natura2000 gebieden
en GLMC10: 1 m bufferstrook langs droge sloten.
Voor GLMC7 en GLMC8 geldt in heel Europa een
vrijstelling in 2023 vanwege de oorlog in Oekraïne.
Maar u moet wel aan GLMC8 (4% niet-productief)
voldoen als u stroken laat meetellen voor de ecoregeling of ANLb. Er is nog meer interactie tussen de
GLMC’s, de ecoregeling en het ANLb. Op dit moment is nog niet inzichtelijk wanneer u wel en niet
een strook mag laten meetellen voor ANLb. RVO
werkt nog aan een duidelijke beschrijving.

GLMC4 en GLMC10: het 7e AP
GLMC 4 en GLMC10 volgen de wetgeving uit het
7e AP en de derogatiebeschikking. Dit houdt in dat
u daaraan sowieso moet voldoen. Op het laatste
moment zijn de bufferstroken breder geworden vanwege de derogatiebeschikking. Het is natuurlijk heel
vreemd dat akkerbouwers bredere zones moeten
aanhouden, ook in gebieden waar de waterkwaliteit
in orde is, vanwege het einde aan de derogatie voor
veehouders. Maar goed, de nieuwe regels worden
als volgt:
1. Bij een ecologisch kwetsbare waterloop of een
Kader Richtlijn Water (KRW) sloot: 5 m bufferstrook. Tenzij de bufferstroken dan meer dan 4%
van het perceel beslaan, dan gaat het naar 3 m. en
als het dan nog meer dan 4% is, naar 1 m;
2. Andere sloten: 3 m bufferstrook, bij meer dan 4%
van het perceel 1 m, als het dan nog meer dan 4%
is 0.5 m;
3. Droge sloten: altijd 1 m. Een droge sloot is een
sloot waar normaal geen water staat tussen 1 april
en 1 oktober;
4. Greppels: geen bufferstrook. Een greppel staat in
principe altijd droog behalve bij zware neerslag.
Technisch doen zich twee problemen voor: het is
nog onduidelijk welke sloten in welke categorie vallen en RVO heeft geen idee waar de droge sloten
liggen. Inhoudelijk is het natuurlijk onbegrijpelijk dat
je de bufferstroken verkleint als ze een te groot deel
van het perceel uitmaken: dat is dan kennelijk toch
goed genoeg voor de waterkwaliteit en waarom kan
het dan niet overal. De bufferstroken vormen tussen
de 60.000 en 80.000 ha productiegrond. In de bufferstroken mag je wel telen, maar geen bemesting
en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Als je
hetzelfde gewas teelt in de bufferstroken geeft dat
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wel een groot risico dat er in de bufferstroken een
opbouw van ziekten en plagen plaatsvindt. De bufferstrook mag soms wel geoogst worden.

GLMC6: minimale bedekking
In GLMC6 wordt zomer- en winterbedekking geregeld. Wat betreft de winter verandert er niets
aan de eisen vergeleken met nu. Grasland scheuren mag tot 1 nov. als je daarna bollen teelt en
van 1 nov. tot 1 jan. als je een ander volggewas
teelt dan gras.
Grotere problemen verwachten wij in de zomerperiode. Op ‘zware’ klei moet 80% van de percelen
bedekt zijn gedurende 6 weken tussen 1 aug. en
1 nov. Op ‘overige’ klei moet 80% bedekt zijn gedurende 8 weken tussen 1 aug. en 1 dec. Volgens
LNV tellen gewassen, gewasresten, stoppels en
mulching mee. De periode hoeft niet aaneengesloten te zijn, dus als je half augustus graan oogst
telt dat al voor 2 weken mee. Deze knip tussen
zware en overige klei is pas de laatste dagen voor
de definitieve indiening opgenomen. Het is nog
onduidelijk wat wordt verstaan onder zware klei
en wat onder overige klei. De indeling gaat per
bedrijf, niet per perceel, en men weet nog niet
hoe dat dan moet met bedrijven met verschillende grondsoorten. Het is ook onduidelijk wat nou
genoeg bedekking is. Gewasresten van uien zijn
tenslotte beduidend minder bedekkend dan bijvoorbeeld graanstoppels. We werken in wekelijks
overleg van NAV, LTO en BoerenNatuur met LNV
en RVO aan werkbare oplossingen, ondanks onze
frustratie over deze regels. Wat hier ook speelt,
is dat men van vanggewassen niet weet of deze
vanaf inzaai of vanaf opkomst meetellen. En als
ze niet kiemen, wat dan? De regel zegt dat je dan
uiterste inspanningen moet hebben geleverd,
maar de NAV dringt er op aan dat het beregenen
van vanggewassen daar niet onder valt bij een
neerslagtekort van 200 mm of meer, of in geval
van een (regionaal) beregeningsverbod. Dit om te
voorkomen dat in tijden van droogte men zich verplicht voelt om de vanggewassen te beregenen.

Overige zaken 7e AP
Er zijn nog een aantal zaken in het 7e AP die aandacht behoeven. Ten eerste: de uitrijperiode van
drijfmest begint voortaan op 15 maart in plaats
van 15 februari. Er zijn uitzonderingen voor vroege gewassen. Daar is een lijst van. Het is ook mogelijk om uw percelen aan te melden voor vroege
bemesting. De NAV heeft in haar zienswijze aangegeven dat wij iedereen dan gaan adviseren
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Druk!
De najaarsperiode is altijd
een drukke tijd in de akkerbouw; tegelijk de late oogstgewassen binnen halen, de
wintergranen zaaien en het
sorteren en verkoop-klaar
maken van pootaardappelen
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Langzaam trekt de mist op rond GLB en
7e AP
om voor de zekerheid alle percelen aan te melden, waardoor de maatregel natuurlijk waardeloos wordt. Er waren 91 zienswijzen op dit punt
maar zonder verdere uitleg is besloten niks te
veranderen aan de voorgenomen regels.
Ten tweede is ook belangrijk, dat op zand- en
lössgronden gewassen voortaan vóór 1 oktober
moeten zijn geoogst. Een uitzondering wordt
gemaakt voor een lijst van gewassen die nu tot
18 november ter consultatie ligt. Tot onze grote
verbazing ontbreekt daarop een aantal belangrijke gewassen als consumptieaardappelen, cichorei en winterveldbonen. Het ministerie heeft de
Commissie Deskundigen Mestbeleid om advies
gevraagd maar neemt dat advies maar gedeeltelijk over helaas. Hopelijk kan alle onrust in de
sector via de Tweede Kamer nog voor bijstelling
zorgen. U kunt ook een zienswijze indienen via

en uien voor export. ‘Alle ballen in de lucht houden’
vergt de nodige creativiteit. Deze inslag missen
we helaas te vaak bij overheden. Dit jaar is dat
extra pijnlijk voor de landbouw nu we naast alle
problematiek van de oorlog in Oekraïne voor ingrijpende veranderingen in het GLB en het nitraat
actieprogramma staan. We missen duidelijk de

www.internetconsultatie.nl/lijsten/b1.

Online tool GLB
Er staat op de RVO website al enkele maanden een
online tool waarmee u kunt kijken wat op uw bedrijf
de beste opties voor de ecoregeling zijn. Doordat de
tool absoluut niet compleet is, kloppen de uitkomsten
totaal niet. Wat een GLMC is, kunt u tot op heden als
ecoregeling mee laten tellen en daardoor komt iedereen al gauw op categorie goud. In werkelijkheid zal
het voor akkerbouwers nauwelijks mogelijk zijn om
boven brons uit te komen. Het ministerie werkt nog
aan een nieuwe puntenverdeling om dit probleem
enigszins op te lossen. Ons advies is om geen verwachtingen te ontlenen aan de online tool. Wij dringen
er al sinds juli op aan de tool weg te halen. De definitieve juiste versie is er op zijn vroegst in februari 2023.

Conclusie NAV
Onze conclusie over zowel 7e AP als GLB is dat het
ministerie veel te laat de sector heeft geraadpleegd

NAV ziet aanknopingspunten in rapport Remkes
Op 5 oktober heeft de heer Remkes zijn rapport
opgeleverd, wat eerst alleen zou gaan over de
stikstofproblematiek, maar uiteindelijk breder
werd. Na het verschijnen van het rapport hebben wij een reactie op onze website geplaatst
(www.nav.nl/2022/10/nav-over-rapport-remkesgoede-basis-voor-verdere-dialoog/). De NAV ziet
aanknopingspunten voor verder overleg.
De NAV heeft eind augustus met Remkes en het
kabinet gesproken. Op 12 oktober hebben Teun
de Jong en Aleid Dik deelgenomen aan het ontbijt
op het Catshuis met Rutte, Adema en Van der Wal.
De belangenbehartigers treden in dit proces gezamenlijk op: de vakbonden NAV, NMV, NVP en POV,
LTO Nederland, Agractie, Farmers Defence Force
en Dutch Dairymen Board, verenigd in de Grote 8.
In augustus heeft Biohuis zich ook aangesloten, als
vertegenwoordiger van de biologische sector.

Het rapport
Wat meteen opvalt in het rapport Remkes: hij geeft
het kabinet er flink van langs over de manier waarop
zij tot nu toe hebben geopereerd. Hij geeft 25 aanbevelingen, waarvan de meeste gaan over omgang
van kabinet met de sector. De adviezen over de piekbelasters zijn het meest in de pers geweest, waarbij
vaak over het hoofd werd gezien dat Remkes spreekt
van uitkoop als laatste optie en dat het niet alleen over
boerenbedrijven gaat.
Een aantal adviezen is belangrijk voor de akkerbouw:
1. Op termijn naar afrekenbare (mest)stoffenbalans
per bedrijf; 2. Echte visie op landbouw nodig; 3. In-
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zetten op nieuwe vormen van landbouw: biobased,
eiwittransitie; 4. Reële en harde verdienmodellen nodig; 5. Eventueel markt- en prijsbeleid door overheid;
6. Voorstel voor zonering (kaartje is van tafel, dit is
een nieuw plan); 7. Landbouwakkoord opstellen voor
komende 20-30 jaar; 8. Regelmatig overleg met de
sector zonder agenda; 9. LNV moet meer doen met
inbreng van de sector. De NAV is het niet eens met
het voorstel voor zonering maar we zijn het zeer eens
met de overige punten.

Zonering
De door Remkes voorgestelde zonering onderscheidt vier zones, die in de komende decennia
vorm zouden moeten krijgen. Rode gebieden zijn
geschikt voor intensieve, hoogproductieve landbouw voor export. Rode zones grenzen niet aan
groene. In oranje zones moet het accent door extensivering liggen op natuurinclusieve landbouw en
betaald natuurbeheer. Productie is voor de Nederlandse markt. Lasten zoals waterschapsbelasting
zouden hier lager kunnen zijn. Gele gebieden zijn
overgangsgebieden rond Natura2000 gebieden met
biologische landbouw. Groene gebieden liggen binnen Natura2000 gebieden, er is alleen extensieve en
biologische landbouw mogelijk.
De pijn zit hem voor de akkerbouw in de eis dat rode
zones niet aan groene mogen grenzen. Immers, een
heel groot deel van de akkerbouwgebieden grenst
direct aan de Natura2000 gebieden Waddenzee,
IJsselmeer, Zeeuwse wateren en Lauwersmeer. De
NAV pleit er voor om de dijken tussen deze wateren

urgentie bij LNV, terwijl de druk wordt gelegd op
de uitvoerende landbouwsector. Langs deze weg
wensen we de nieuwe minister Piet Adema veel
succes en wijsheid. De eerste indruk is dat deze
minister meer open staat voor dialoog met de
sector.

Teun de Jong

over werkbare regels. Pas op het laatste moment
werd een wekelijks overleg gestart. NAV, LTO en
BoerenNatuur proberen te redden wat er te redden
valt, maar een dergelijke omgang met de sector en
de veel te late regelgeving zijn eigenlijk schandalig.
Grootste probleem is dat er steeds meer kalenderlandbouw wordt opgelegd, juist nu het klimaat grilliger wordt en boeren juist flexibeler moeten kunnen
reageren op de omstandigheden. Wat we ook betreuren is dat men nu nauwelijks contracten voor het
ANLb durft te tekenen.
De NAV is altijd voorstander geweest van het inkomen uit de markt halen en in dat opzicht is het GLB
niet gewenst, maar dan is er wel markt- en prijsbeleid nodig. De minister heeft aangegeven dat hij
uitgaat van 70% van het areaal als deelname in de
ecoregeling. Door de halsstarrige weigering van het
ministerie onder zijn voorgangers om meer opties
voor de akkerbouw op te nemen betwijfelen wij of
dit gehaald wordt. En dan worden de doelen van het
GLB dus ook niet gehaald.

en de akkerbouwgebieden dan te beschouwen als
de overgangszones.
Wat wel opmerkelijk is, is dat Remkes uitdrukkelijk
stelt, dat landbouw niet (langer) als sluitpost voor de
strijd om de ruimte mag worden beschouwd! En dat
de overheid ook een faciliterende rol moet spelen via
grond- en pachtbeleid en fiscale maatregelen.

Landbouwakkoord
Remkes pleit voor het binnen enkele maanden tot
stand brengen van een landbouwakkoord. Dit wil
de NAV al jaren, dus we zijn verheugd dat minister
Adema ook heeft aangegeven hier snel mee aan de
slag te willen. Als basis voor zo’n akkoord noemt
Remkes: 1. Voldoende voedselproductie voor eigen
bevolking; 2. Productie in lijn met eisen klimaat, milieu enz., dus een integrale aanpak; 3. Voorsorteren
op nieuwe voedingspatronen (eiwittransitie); 4. Nederland blijft exportland; 5. Nederland heeft boeren
nodig; 6. Boeren dragen ondernemersrisico’s maar
overheid moet faciliteren. De NAV denkt dat deze
basis rust kan geven in de sector en werkt daar
graag aan mee. De minister heeft aangegeven begin
november met een Kamerbrief te komen over de kaders voor een landbouwakkoord.

Conclusie NAV
De NAV ziet in het rapport veel aanknopingspunten
om verder te praten met het kabinet. We opereren
als sector goed met één stem. Het landbouwakkoord wordt cruciaal voor de toekomst van de sector en zal als het goed is langjarige rust geven. Ook
is het goed dat Remkes een voorzet geeft voor een
vorm van markt- en prijsbeleid.

Elke maand laten we in NAV’er in beeld een NAV-lid
aan het woord. Deze maand Henk Janknegt en
Jolijn Zwart-Van Kessel over de PO Eiwitboeren
van Nederland.

Henk Janknegt en Jolijn Zwart- Van Kessel:
‘Grote rol PO Eiwitboeren van Nederland in eiwittransitie.’
Introductie
Deze maand een dubbelinterview met Henk Janknegt
en Jolijn Zwart-Van Kessel.
Jolijn is ‘Innovation lead circulair agrifood’ bij Foodvalley NL, een onafhankelijke stichting die agrifood
partijen door de hele keten bijeenbrengt op innovatievraagstukken om zo de verduurzaming te helpen
versnellen. In die functie is zij verantwoordelijk voor
het hele innovatieveld voor circulaire agri en food.
Ze werkt met vele partners aan thema’s als de eiwittransitie, insecten als upcyclers, opwaardering
van reststromen en regeneratieve landbouw. Jolijn is
boerendochter en lid van de familiemaatschap. Eerder was zij werkzaam bij o.a. het bedrijfsleven en de
overheid en zij heeft een eigen bedrijf. Jolijns vader
is met de maatschap ook lid van de Producentenorganisatie (PO) Eiwitboeren van Nederland.
Henk Janknegt is akkerbouwer in Zeewolde in de
Flevopolder. Hij is sinds enkele jaren landelijk bestuurslid van de NAV met eiwitgewassen in zijn portefeuille. Henk teelt zelf veldbonen.
Henk en een groep boeren hebben met ondersteuning van Jolijn en Jeroen Willemsen van Foodvalley
NL in juni de PO opgericht, met 29 leden. Eind september heeft de PO haar 50e lid mogen verwelkomen. Henk vertelt: ‘Onze leden zijn veelal akkerbouwers maar ook veehouders die eiwitgewassen telen
en geïnteresseerd zijn om voor humane consumptie
te telen. Zo heeft laatst één van de leden via de PO
veldbonen verkocht voor humane consumptie en
daarvoor in ruil heeft hij veldbonen gekregen van
tweede kwaliteit voor zijn pluimvee.’
Jolijn geeft een opsomming van wat er tot nu toe is
gebeurd. ‘Ten eerste hopen we nog steeds op een
positieve uitslag over het project wat we hebben ingediend in het kader van het Groen Economisch Herstelfonds. Die uitslag is uitgesteld tot januari. Daarnaast is de PO bezig met heel veel contact te leggen
met afnemers. In de appgroep van de leden wordt er
al heel veel kennis uitgewisseld. Er is nog geen formele vorm gevonden maar in de appgroep werkt dat
al heel goed, telers weten elkaar te vinden over vragen als zaaidiepte, rassenkeuze enzovoort. Nieuwe
leden komen automatisch in de appgroep en delen
meteen mee.’ Henk vult aan: ‘De appgroep geeft veel
leuke reacties. Zo zijn er telers die denken dat zij de
enige zijn met een bijzonder gewas maar die dan in
de appgroep ontdekken dat er collega’s zijn die hetzelfde gewas telen.’ Jolijn noemt ook het feit dat de
PO snel erkenning kreeg van het ministerie en veel
publiciteit krijgt. Daarbij genereren de PO en haar le-

den veel aandacht voor het feit dat de eiwittransitie
niet alleen gaat over een betere balans tussen plantaardig en dierlijk eiwit maar ook over eerlijke prijzen
en lokale plantaardige grondstoffen betrekken.

Publiciteit
Henk vertelt over de ontwikkelingen: ‘We zijn al bij
veel partijen geweest, ook bij de Dutch Food Week,
een initiatief van verschillende partners in Nederland.
Als startfestijn was er markt in Den Bosch met allerlei
initiatieven. Ook de PO stond daar met gewassen
en planteiwit producten. Het is belangrijk om aan de
consumenten uit te leggen dat zij met hun keuzes
een verschil kunnen maken. Zij kunnen de vraag
stellen of de producten met in Nederland geteeld
eiwit geproduceerd worden.’
In de zomer is ook de Bean Deal opgericht. Deze is
ondertekend door 57 partijen, waaronder de NAV en
de PO, maar de retail heeft niet ondertekend. Jolijn
legt uit: ‘Dit was een initiatief van Jeroen Willemsen,
lead eiwittransitie van Foodvalley NL. Doel is dat er
veel meer lokaal product in de keten wordt gebruikt.
Er is commitment nodig om te investeren.’ Henk vult
aan: ‘De Bean Deal heeft geleid tot gesprekken met
cateraars en het ministerie. Als het ministerie stelt dat
ze voor gebruik van lokaal geteeld eiwit zijn, dan moet
dat ook blijken uit de catering in hun eigen gebouwen.’
Inmiddels kijken ook telers in België mee en is Henk
uitgenodigd om daar te komen uitleggen hoe de PO
werkt.

Verdere ontwikkelingen
De leden van de PO zijn heel divers: gangbaar, biologisch, biologisch-dynamisch, met kleine en grote
arealen. Gemeenschappelijke factor is dat iedereen
hetzelfde doel voor ogen heeft. En men leert ook veel
van elkaar. Een aantal leden doet in ieder geval een
deel van de afzet via de korte keten, via een eigen
merk zoals Lekker Lupine, LuPeel of Geerts Best of
door directe levering aan een cateringbedrijf of restaurant. Henk vertelt: ‘Voor een goed verdienmodel
hebben we ook grote afnemers nodig. En als we meer
typen teelten hebben en een groter areaal kunnen eiwitgewassen een grotere rol gaan spelen in de rotatie.
Tenslotte zijn eiwitgewassen goede rustgewassen
die de bodem verbeteren en stikstof opnemen uit de
lucht.’ Deze kringloop kan alleen in stand blijven als
het gewas bijdraagt aan een inkomen voor de teler.
De door de Autoriteit Consument en Markt gepubliceerde leidraad voor wat individuele boeren en
producentenorganisaties mogen op het gebied van

samenwerking heeft vooral bij het bestuur van de
PO tot wat onrust geleid, omdat de ACM lijkt aan
te sturen op verplichte gezamenlijke verkoop van de
producten. Gelukkig lijkt dat mee te vallen (zie p.4).
Henk zegt daarover: ‘Het ministerie moet zich realiseren dat een PO nuttig is om de positie van telers
in de keten te verbeteren, maar dat de telers wel ondernemers blijven die hun eigen afzet willen blijven
regelen. Dat is ook precies het verschil tussen een
PO en een coöperatie.’

De eiwittransitie en het GLB
Op de vraag of het nieuwe GLB iets gaat bijdragen
aan de eiwittransitie door de teelt te bevorderen antwoordt Henk ontkennend. ‘Zolang de teelt van eiwitgewassen alleen beloond wordt in de ecoregeling zet
het geen zoden aan de dijk. In landen als België en
Duitsland kennen ze gekoppelde steun toe, een bedrag per hectare voor het feit dat je eiwitgewassen
teelt. Nederland kiest daar niet voor. De meeste telers
willen het ook niet, die willen het geld uit de markt
halen, maar doordat het in landen om ons heen wel
gebeurt ontstaat er wel een ongelijk speelveld.’
Voor de eiwittransitie zien beiden zoals verwacht veel
perspectief voor de teelt van eiwitgewassen. Jolijn
zegt daarover: ‘Insecten als alternatief eiwit dragen bij
aan een circulair voedselsysteem, maar geven geen
omslag van dierlijk eiwit naar plantaardig. Specifieke
eiwitgewassen hebben een gunstig effect op de bodem. Deze kunnen daarom ook een grote rol spelen in
toekomstige regeneratieve landbouwsystemen.’
Half oktober heeft Henk als voorzitter van de PO
goed de positie van boeren voor het voetlicht kunnen
brengen op het ‘Plant the future’ diner, een plantaardig diner met zo’n 250 deelnemers, georganiseerd
door de Transitie Coalitie Voedsel. Doel is om veel
verschillende partijen met elkaar in gesprek te brengen, van boeren tot retail, Kamerleden en de minister.

Toekomst
In de nabije toekomst hoopt de PO op honorering
van het eerder genoemde project, wat een enorme
versnelling kan geven aan de doelen van de PO. Met
het projectgeld kan de PO sneller meer doen aan PR
en kan de samenwerking een professionaliseringsslag maken. Maar ook als het project niet wordt toegekend hebben wij de indruk dat de PO Eiwitboeren
van Nederland goed op weg is om de positie van
telers van eiwitgewassen in de keten te verbeteren
en de teelt van eiwitgewassen te stimuleren. De NAV
wenst ze veel succes!
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En wat deed de NAV nog
meer in oktober?

oktober

• De NAV heeft deelgenomen aan een startbijeenkomst voor het Beleidskader Natuur in de Waddenzee.
Voor ons is dat relevant vanwege het aanliggende landbouwgebied.
• De NAV heeft een bijeenkomst bijgewoond van het Ministerie van LNV over de uitwerking van de derogatiebeschikking. Wij hebben daar duidelijk gemaakt dat wij niet goed zien hoe de maatregelen de
doelen gaan dienen en dat wij tegen de invoering van steeds meer kalenderlandbouw zijn.
• De NAV heeft aan diverse bijeenkomsten van de Grote 9 deelgenomen, de samenwerkende belangenbehartigers.
• De NAV heeft een brandbrief gestuurd aan minister Adema en de Tweede Kamercommissie voor LNV
waarin wij nogmaals pleiten voor een overgangsjaar in GLB en 7e AP. Inmiddels is bestuurlijk overleg
toegezegd met de hogere echelons en wellicht de minister, samen met LTO.
• De NAV neemt wekelijks deel aan overleg van het consortium wat zich bezighoudt met de maatwerkaanpak als alternatief voor het 7e AP. De status van deze maatwerkaanpak en eventuele invoering is
nog niet duidelijk.
• De NAV heeft de vergadering van het bestuur van de Brancheorganisatie Akkerbouw bijgewoond.
• De NAV heeft deelgenomen aan een vergadering van de gebruikersgroep van de Cool Farm Tool.
Daarin is gesproken over hoe we gebruik verder kunnen stimuleren en over het project waarbij gekeken
wordt of de gegevens direct vanuit het bedrijfsmanagement systeem kunnen worden ingelezen.

Handelsverdragen

Uitleg over ACM leidraad

Steeds vaker wordt geconstateerd, dat de verdere
verduurzaming van de akkerbouw enorm wordt gehinderd door vrijhandelsverdragen. Want door deze
verdragen kunnen producten uit andere landen ongehinderd op de EU-markt komen, terwijl ze bij lange na niet aan de standaarden voldoen waaraan de
boeren in de EU wel moeten voldoen. Om in de EU
te verduurzamen zouden de eisen aan de landbouw
verder omhoog moeten, waardoor de nu al scheve
concurrentieverhoudingen nog verder verscherpen.

De NAV, de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen en de Producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland hebben gezamenlijk een
gesprek gehad met ambtenaren van het Ministerie van LNV over de ACM leidraad. De zorgen die
wij vorige maand in dit blad beschreven zijn wel
enigszins weggenomen. Deze zorgen betreffen het
feit dat de ACM stelt dat een producentenorganisatie (PO) verplicht is de producten van de leden
te verkopen. Uit het gesprek bij LNV bleek dat dit
slechts in bepaalde situaties zo is en deze lijken
voor beide PO’s niet aan de orde. Om meer duidelijkheid te krijgen gaan beide PO’s een aantal
scenario’s uitwerken over wat zij willen doen en
deze voorleggen aan de Europese Commissie.
Op 23 november organiseren het ministerie en de
ACM een informatiemiddag in Beesd. Nadere informatie is nog niet bekend bij het ter perse gaan
van dit blad.

Desondanks is de EU nog in onderhandeling over
een verdrag met o.a. Australië, Indonesië, India en
Mexico. Er wordt ook nog gewerkt aan het Mercosur
verdrag. Omdat er in diverse landen veel maatschappelijke weerstand is over dit verdrag, heeft de
Commissie toegezegd dat de Parlementen van de
lidstaten het laatste woord hebben. Een aantal landen hecht groot belang aan dit verdrag, o.a. Duitsland, vanwege de belangen van de auto-industrie.
Daarom wordt er nu gedacht aan een splitsing van
het verdrag, waarin het handelsdeel los wordt gekoppeld van het meer gevoelige deel van het verdrag over investeringsbescherming, ontbossing en
duurzaamheidsafspraken. Het handelsdeel kan in
Brussel afgehandeld worden en hoeft dan niet langs
de Parlementen van de lidstaten en heeft daardoor
meer kans om aangenomen te worden. Dat is voor
de landbouw slecht nieuws, omdat wij het meeste
last hebben van het handelsdeel.
De Partij voor de Dieren heeft onlangs een motie
in de Tweede Kamer ingediend, waarin het kabinet wordt opgeroepen zich tegen deze splitsing uit
te spreken. Deze motie heeft het net niet gehaald.
De ChristenUnie heeft met het grootste deel van de
oppositie meegestemd voor deze motie. De overige
coalitiepartijen waren tegen en werden helaas gesteund door Volt, Gündogan en Den Haan.

NAV ledenwebinar
Op 26 oktober heeft de NAV een digitale bijeenkomst gehouden om de leden tussentijds te kunnen bijpraten over de recente ontwikkelingen rondom het proces met Remkes en over het GLB en
7e Actieprogramma. De presentatie kunt u vinden
op www.nav.nl/2022/10/nav-webinar-over-procesremkes-glb-en-7e-ap/ . De link om de hele bijeenkomst terug te kijken op ons YouTube kanaal vindt
u daar ook. Verdere vragen kunt u altijd stellen via
info@nav.nl.

Agenda
23 november 2022

NAV bestuursvergadering

Foto voorpagina: Aleid Dik

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 3 december.
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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 € 50,-.
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 € 50,-.
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
@NAV_AkkerBouwer
Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
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