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Duurzame akkerbouw gewenst: sector lanceert Actieplan
De Nederlandse akkerbouw is wereldwijd
toonaangevend in duurzame teelt van voedselproducten.
Door groot vakmanschap, een goede kennisinfrastructuur en intensief grondgebruik is
de productiviteit zeer hoog. Het gebruik van
kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen
is daarbij noodzakelijk, maar ligt steeds meer
onder een vergrootglas.
De belangrijke uitdagingen en ambities zijn momenteel:
• Er is een grote druk van maatschappelijke organisaties om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. We hebben al veel
bereikt maar we zullen onze milieuprestaties
beter inzichtelijk moeten maken.
• De klimaatverandering biedt kansen en bedreigingen. Het probleem met schimmelaantasting
van onze gewassen zal toenemen, terwijl ook
de extreme neerslaghoeveelheden voor grote
problemen zorgen. Maar we hebben ook een
oplossing in huis. Wij kunnen met onze planten
CO2 vastleggen en door het verhogen van het
organische stofgehalte van de grond kan ook
het water beter weg.
• Een groot gedeelte van de producten wordt afgezet op de wereldmarkt, waar niet direct een
hogere prijs kan worden gevraagd voor de milieuprestaties. Er moet dus een andere manier
gevonden worden om onze teelt ook economisch duurzaam te maken.

Actieplan Plantgezondheid
We willen als sector proactief richting kiezen
op het gebied van duurzaam telen in plaats van
steeds te moeten reageren op ongefundeerde
aanvallen van zogenaamde maatschappelijke
organisaties. De NAV heeft daarvoor samen met
LTO en de ketenpartijen zoals Plantum, de Nederlandse Aardappel Organisatie, Agrifirm, Cosun
en anderen, onder de paraplu van de Branche Organisatie Akkerbouw het plan opgevat om actief
aan de slag te gaan om de milieuprestaties van
de sector te verbeteren en dit tegelijk breed uit te
dragen naar de maatschappij. Dit heeft geleid tot
het opstellen van het Actieplan Plantgezondheid,
wat binnenkort zal worden gepresenteerd.

De ambities van het Actieplan zijn om een Nederlandse akkerbouw te realiseren die internationaal
koploper is op het gebied van duurzame teeltmethoden die worden erkend en gewaardeerd door
markt en maatschappij. Tevens zijn emissies naar
het milieu tot een minimum beperkt en worden
producten geleverd die nagenoeg residuvrij zijn.
Dit alles moet economisch robuust zijn op de
middellange en lange termijn.
In het Actieplan zijn een aantal speerpunten benoemd om deze ambities te verwezenlijken:
• Weerbare teeltsystemen. Een vitale bodem zorgt
voor minder ziektegevoelige planten die we met
minder chemische middelen kunnen opkweken.
• Ook met precisietechnieken kunnen we met
minder gewasbeschermingsmiddellen en meststoffen hetzelfde doel bereiken.
• Een verdere vergroening van de middelen zal de
milieu-impact verminderen.
• We moeten meer draagvlak vinden in de maatschappij door betere communicatie met de burgers en door het uitbouwen van een duurzaamheids-certificeringsprogramma.
• We kunnen als sector meer doen aan biodiversiteit en verfraaiing van het landschap met bijv.
bloemenranden.

Boeren kunnen dit niet alleen
De NAV heeft er een punt van gemaakt dat in het
Actieplan heel duidelijk wordt, wat boeren zelf
kunnen doen én waar zij tot nu toe worden belemmerd door overheidsregels. De overheid zal over
de brug moeten komen zodat de akkerbouwsector ook daadwerkelijk de geformuleerde ambities
kan waarmaken. Dit betekent concreet:
• Versnelling van de toelating van minder schadelijke groene gewasbeschermingsmiddelen.
• Er moet meer ruimte komen om via bemesting
het organische stofgehalte van de grond te verhogen.
• Er moeten weer financiële middelen komen om
praktijkonderzoek te kunnen uitvoeren.
• De vergroeningsregelingen zullen meer gericht
moeten worden op biodiversiteit en verfraaiing
van het landschap.
• Om echt een slag te maken in het verminderen van gewasbescherming zullen de nieuwe

veredelingstechnieken zoals CRISPR-Cas en
‘gene editing’, snel toegestaan moeten worden.

Hoe wordt het nu concreet?
Om echt de doelen te kunnen bereiken, zijn er
een groot aantal afspraken gemaakt over wat er
wanneer bereikt moet zijn. Dus niet wachten tot
2030, maar een stappenplan om tot de doelen te
komen. Hieronder een greep uit de afspraken die
in het actieplan zijn opgenomen:
2018 Driftarme spuittechniek, minimaal 75% driftreductie, zal sector-breed worden toegepast.
2020 Op 25% van het akkerbouw areaal wordt
de bodemgezondheid actief gemonitord. In
2030 is dit gestegen tot 75%.
2020 Tenminste 90% van de akkerbouwers heeft
een Erfemissiescan gemaakt en in 2022 is de
afspoeling van het erf met 90% verminderd
t.o.v. 2017. Het spreekt vanzelf dat er vanaf nu
geen veldspuiten meer buiten worden gestald!
2025 Beslissingsondersteunende systemen (BOS)
en Early warning systemen worden op tenminste 25% van het areaal toegepast. In
2030 is dit gestegen naar 50%.

Wat doet de NAV zelf nog meer?
Naast het onderschrijven van het Actieplan Plantgezondheid probeert de NAV via Twitter en Facebook
actuele problemen onder de aandacht van consumenten te krijgen. Om meer begrip te krijgen in de
maatschappij voor het werk van de akkerbouwers
is in oktober een website gelanceerd www.akkerbouw-van-nu.nl. Hier wordt in een voor de burger
begrijpelijke taal uitgelegd waarom wij ‘gif’ moeten
spuiten en dat dit tegenwoordig erg milieuvriendelijk
is. We leggen ook uit hoe de kostprijs van onze producten zich verhoudt tot de verkoopprijs in de winkel. En er is aandacht voor de problemen en kansen
die de klimaatverandering nu al voor ons heeft.

Korting bij aanschaf Wingssprayer
De firma Wingssprayer biedt in 2018 aan NAVleden €1000,- korting aan bij de aankoop van dit
systeem. U kunt met vermelding van uw lidnummer contact opnemen met de firma Wingssprayer
via info@wingssprayer.com.
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Van de Voorzitter
De effecten van de natte en sombere herfst zijn
met name in de kustgebieden en het noorden
van het land nu sterk voelbaar. Als gevolg van dit
weerbeeld en de late aardappeloogst is er flinke
achterstand opgetreden in het zaaien van wintergranen en het wintervoor
ploegen.
Daarnaast valt de
bewaarbaarheid van
laat geoogste aardappelen niet mee of
moet er bij pootgoed
een grote inspanning
geleverd worden om
de te leveren pootaardappelen grondvrij te krijgen. En dan is dit zo’n jaar met een meevallende grote oogst, wat voor de prijsvorming dan
weer negatief is, zodat de extra inspanningen niet
beloond worden.
Richting 2018 hebben we het vizier op 25 jaar Nederlandse Akkerbouw Vakbond en dat wordt een

Voortploegen
goed moment om te kijken waar we nu staan in
vergelijking tot de akkerbouwcrisis van eind jaren
tachtig. De hoofddoelstelling om als landbouw
gericht te produceren voor een vraagmarkt is niet
bereikt. Dus de granen bewegen zich internationaal op een te laag prijsniveau met incidenteel
een uitschieter naar boven wat dan meteen tot
politieke spanningen leidt (‘tortilla’ opstand in
Mexico en het broodoproer als begin van ‘Arabische Lente’). In de vrije gewassen aardappelen en
uien zien we een soort van alternatieve ‘Processie
van Echternach’; één jaar kostendekkende prijzen
en dan weer twee jaar in de min. Wel zien we dat
de schaalvergroting sterk is toegenomen en dat
de akkerbouwbedrijven veelal zijn uitgegroeid tot
meermansondernemingen die de bedrijfsrisico’s
planmatiger verdelen.
Wat ook is veranderd is een fundamentele verandering in de belangenbehartiging. De versnippering in diverse provinciale en geloofsrichting-gebonden verenigingen is veranderd in de pure
sectorale NAV gevolgd door de nadien gevormde

Geen ruimte in GLB voor
positieverbetering producenten
De Franse witloftelers moeten toch de boete betalen die de Mededingingsautoriteit hen
had opgelegd. Een aantal Producenten Organisaties (PO’s) van witloftelers in Frankrijk
hebben een boete van 3,6 miljoen euro opgelegd gekregen, omdat ze onderling afspraken
hadden gemaakt over het aanbod en de prijs
om een redelijke prijs in de markt te kunnen
verkrijgen. Deze PO’s zijn in beroep gegaan
tegen deze veroordeling bij het Europese Hof.
En het Hof heeft hen in het ongelijk gesteld,
dus de boete zal nu definitief betaald moeten
worden!
Vanuit de Europese Commissie is steeds beweerd dat het huidige GLB boeren meer ruimte biedt om een sterkere positie in de markt te
veroveren. De NAV heeft na bestudering van

De Omnibus-regeling
De EU-lidstaten, de Europese Commissie en het
Europees Parlement hebben overeenstemming
bereikt over de zgn. Omnibus-regeling. Dit zijn
een aantal aanpassingen en vereenvoudigingen
van het huidige GLB, die de positie van de boeren moet versterken. Hieronder een overzicht
van de belangrijkste maatregelen:
• Boeren worden gecompenseerd voor de gevolgen van een crisis.
• De maximale verzekeringsuitkeringen bij
schade door extreem weer gaan omhoog.
• Het eigen risico van de weersverzekering gaat
van 30% naar 20%.
• De mogelijkheden voor gekoppelde steun
worden verbeterd.

2

GENOEG IS BETER

de teksten van het GLB die ruimte eerder al
niet kunnen ontdekken. Deze uitspraak van
het Europese Hof toont dit ook aan. Bínnen
PO-verband mogen boeren afspraken maken over prijs en hoeveelheid, maar tussen
verschillende PO’s mogen deze afspraken
niet gemaakt worden. En zo lang een PO niet
meer dan 5% en in sommige gevallen 10%
van een relevante markt mag organiseren,
zullen boeren nooit echt enige invloed op de
markt kunnen uitoefenen. De ervaringen van
onze collega’s van de United Potato Growers
of America hebben aangetoond dat je daar
minstens 50% van de markt voor moet hebben. De NAV zal zich er sterk voor maken dat
in het nieuwe GLB voor na 2020 boeren werkelijk mogelijkheden krijgen voor een sterkere
positie in de markt.

• Voor de inkomenssteun krijgen de lidstaten
meer nationale ruimte voor de definitie van
wat een actieve landbouwer is.
• De steun voor de jonge boeren mag worden
verhoogd van 25 naar 50% van de basisbetaling over een periode van 5 jaar.
• Het aantal gewassen dat in ecologische aandachtgebieden mag worden geteeld wordt uitgebreid met bijvoorbeeld olifantsgras.
• De teelt van eiwitgewassen wordt sterker gestimuleerd.
Al met al zijn het zeker welkome verbeteringen
en vereenvoudigingen. De NAV verwacht echter
niet dat boeren door deze maatregelen gegarandeerd zijn van kostendekkende prijzen. Daar zijn
meer fundamentele veranderingen voor nodig.

LTO, waar vakgroepen een grotere verantwoordelijkheid hebben gekregen. Ook is de ‘gedwongen winkelnering’ middels het Landbouwschap
opgeheven en zie je dat de ‘dubbele petten’ van
zowel coöperatiebestuurders als in de belangenbehartiging voor boeren grotendeels verdwenen
zijn. Daarentegen is de organisatiegraad in de
landbouw sterk teruggelopen.
Het blijft echter zo dat bedrijfsoverstijgende problematieken als landbouwpolitiek, planologie,
milieumaatregelen, bemestingsmogelijkheden en
gewasbescherming enkel in gezamenlijkheid opgelost kunnen worden. Dus ook in de komende
jaren zullen de belangen gezamenlijk behartigd
moeten worden en wel vanuit het boerenperspectief met uiteraard een scherp oog voor de samenleving waarin wij wonen en werken. En ja richting
critici: het zal lastig blijven om de goede ideeën
en plannen politiek gerealiseerd te krijgen, ook in
2018. Maar als we het niet proberen gebeurt het
zeker niet!

Teun de Jong

Overeenkomsten
niet bindend voor alle
boeren!
Dikwijls wordt er door lagere overheden als provincies en waterschappen of nutsbedrijven die
leidingen of elektrokabels beheren geschermd
met afspraken over vergoedingen die met LTO
Nederland gemaakt zijn. In heel veel situaties
zijn andere belangenbehartigers, zoals de NAV,
niet betrokken geweest of gekend in de voorwaarden of afspraken. Wettelijk is het zo geregeld dat een vereniging, bijvoorbeeld LTO Nederland, alleen maar afspraken kan maken voor
haar eigen leden. Andere burgers en dus ook
boeren hoeven daar niet mee akkoord te gaan,
tenzij bijvoorbeeld het bestuur van de NAV een
dergelijk akkoord ook ondertekent of het Rijk
een dergelijk akkoord Algemeen Verbindend
verklaart. Dit laatste gebeurt vooral bij collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Leden
van de NAV mogen dus zelf uitmaken wel of
niet akkoord te gaan met een afspraak tussen
bijvoorbeeld een leidingmaatschappij of waterschap en LTO.
Daar waar nodig probeert de NAV in het belang
van de leden voor de boer gunstige voorwaarden met bovengenoemde partijen te bereiken.
Daar waar een overheid of een leidingmaatschappij niet met NAV wenst te onderhandelen
staat het de leden vrij om met eigen voorwaarden te komen. In de provincie Groningen proberen we samen met de NMV in het zogenaamde
Gasberaad betere voorwaarden voor de afhandeling van schade door bodemdalingen te bereiken. Tot nu toe waren we echter uitgesloten
van deelname...

Foto:Amar Sjauw en Wa

Elke maand laten we onder de titel ‘NAV-er in beeld’ een NAV-lid aan
het woord. Deze maand een dubbelinterview met Sandra van Kampen, lid van de werkgroep Agroecologie en Youetta Visser. Samen
schreven zij het boek ‘VOER’ over voedseltransitie, wat op 30 november uitkwam.

Sandra en Youetta: ‘Laat het idee los dat Nederland de wereld moet voeden’
Achtergrond
Youetta, 54 jaar, vertelt dat zij oorspronkelijk juriste
is. Zij heeft gewerkt o.a. bij de wetenschapswinkel,
de Commissie Gelijke Behandeling en het Ministerie van Justitie. Bij de Universiteit Utrecht werd
zij aangesteld om projecten te helpen opzetten.
Maar daarnaast is zij dagvoorzitter en cabaretier
en treedt op op festivals. Youetta: ‘De combinatie
van werken bij de universiteit en optreden werd te
zwaar en daarom heb ik besloten om zzp’er te worden zodat ik mijn eigen tijd kan indelen. Ik heb veel
ervaring met het opzetten van projecten en hielp
met het schrijven en uitgeven van tientallen boeken
en rapporten, dus toen Sandra iemand zocht om
samen een boek mee te schrijven heb ik ja gezegd.’
Sandra, 53 jaar, heeft voorlichtingskunde gestudeerd in Wageningen en kwam daar al in aanraking met de wereldvoedselproblematiek. Zij werkte achtereenvolgens bij het NIBUD, het Ministerie
van Sociale Zaken, de Universiteit Utrecht, Stichting Natuur en Milieu en vanaf 2008 zeven jaar bij
Urgenda. Sandra: ‘Bij Urgenda heb ik me beziggehouden met voedsel en landbouw, in samenwerking met koploperbedrijven. Ik heb daar een
voedselprogramma opgezet, want daar heeft iedereen mee te maken. Toen waren de eerste echte
vernieuwers bezig, de Youth Food Movement, de
Vegetarische Slager, Willem & Drees. We hebben
veel ondernemers verder geholpen en ik heb campagnes en acties gevoerd o.a. over peulvruchten
en 40 Dagen Duurzaam Eten. Eind 2014 ben ik
weggegaan bij Urgenda omdat Urgenda stopte
met het onderwerp voedsel en zich ging focussen
op energie en klimaat. Sindsdien ben ik ook zzp’er
en ik geef o.a. Masterclasses Voedseltransitie aan
docenten in het groene onderwijs, maatschappelijke organisaties, beleidsmedewerkers van de
overheid en ondernemers.’

Waarom een boek?
Sandra: ‘Ik miste bij het geven van de masterclasses een naslagwerk voor de cursisten waarin het
gedachtengoed over voedseltransitie nog eens
overzichtelijk werd gepresenteerd. Uiteindelijk heb
ik besloten om zelf zo’n boek te schrijven, dus eigenlijk is het een boek wat ik zelf nodig had. Maar
het boek is niet alles, we hebben ook met een bus
door Nederland getoerd, foto’s en satirische filmpjes gemaakt en twee VOER-cafés georganiseerd.
Daarbij focussen we op twee thema’s: de rol van
de overheid en de rol van nieuwe boeren. Het

boek begint met een algemene inleiding in voedseltransitie, de rol van onderwijs en kortere ketens
tussen consument en producent. Daarna worden
verschillende agrarische sectoren besproken en
vervolgens de rol van de overheid, van financiële
instellingen en van de consumenten.’

Wat is precies voedseltransitie?
‘Voedseltransitie is een omslag naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren: minder bulkproductie, duurzamer en gezonder, minder
voor de wereldmarkt produceren, meer aandacht
voor de natuur, voor kringlopen, voor de bodem. Dit
betekent onder andere meer nadruk op de lokale
markt, kortere ketens en bijzondere producten. We
zouden het idee moeten loslaten dat Nederland de
wereld moet voeden en inzetten op een meer holistische visie waarin mensen meer verbonden zijn met
hun omgeving en hun voedsel. Een goed inkomen
voor de boer, kortere afzetketens en een omslag
van consumptie van dierlijk naar plantaardig eiwit
horen daarbij. De overheid kan een grote rol spelen
met subsidies en prijsvorming. De teelt hoeft niet
persé biologisch te zijn, belangrijker is de vertrouwensrelatie tussen consument en producent.’

Wat zijn de belemmeringen en de kansen?
‘Belemmeringen zijn vooral de grote hoeveelheid
regels en het kost ook veel energie van zowel producent als consument. Korte ketens in de vorm
van directe verkoop in een boerderijwinkel zijn niet
voor iedereen haalbaar, maar er zijn ook andere
manieren om je producten lokaal af te zetten. Zo
kan je denken aan verkoop aan plaatselijke winkels
en restaurants of groepen consumenten. Het gaat
wel makkelijker als je met een groepje samenwerkt.
Maar het huidige economische systeem van wereldhandel en liberalisering werkt niet mee.
De kansen voor akkerbouwers zijn niet alleen biologische teelt, maar ook bijvoorbeeld nieuwe gewassen, zoals glutenvrije granen of sorghumbier.
Verder liggen er kansen voor streekproducten,
directe levering aan restaurants of consumenten,
precisielandbouw, bodemverbetering, kringlooplandbouw, consumenten zelf laten plukken en consumenten informeren. Een voorbeeld van kringlooplandbouw is het gebruik door akkerbouwer
Jeroen Klompe van koffiedrab als compost, hoewel
dat helaas nog op allerlei regeltjes stuit. Er komt
steeds meer aandacht voor dergelijke initiatieven.’

Wat is er al veranderd?
Sandra en Youetta zijn optimistisch én realistisch over
voedseltransitie: ‘Er is o.a. door veel reclame en voorlichting in het Jaar van de Boon een duidelijke toename van de consumptie van peulvruchten. Dit laat
zien dat je met slimme marketing veel kunt bereiken
op het gebied van bewustwording en gedragsverandering. Ook zijn er steeds meer bewuste consumenten die zich verdiepen in de manier waarop voedsel
wordt geproduceerd. En er zijn natuurlijk diverse geslaagde voorbeelden zoals de Vegetarische Slager,
Kipster en The Dutch Weedburger van zeewier. Natuurlijk zijn er veel tegenkrachten die het bestaande
systeem in stand proberen te houden. Maar consumenten zijn geen willoze slachtoffers van de slimme
marketing van supermarkten: er is een groeiende
groep die bezig is met het aanjagen van ander gedrag op het gebied van voedselconsumptie.’

Hoe verder?
De NAV heeft een site gelanceerd om burgers te informeren over akkerbouw: www.akkerbouw-van-nu.nl.
Op de vraag wat de NAV nog meer kan doen is het
antwoord dat de NAV als belangenbehartiger van
akkerbouwers natuurlijk een rol heeft in de bewustwording, maar ook in het lobbyen voor het opheffen
van belemmerende regels. In het boek is ook een uitgebreid interview met NAV-bestuurslid Keimpe van
der Heide opgenomen. Sandra: ’Het is belangrijk dat
boeren behoorlijk betaald worden voor hun producten. Dat gaat makkelijker als de keten korter is en als
consumenten beter weten hoe het zit met de margeverdeling in de keten. Pas als boeren een ‘normaal’
inkomen uit de markt kunnen halen komt er meer
ruimte voor investeringen en vernieuwing. We zien
wel dat er andere manieren van financiering worden
ontwikkeld, bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen in een bedrijf. Als ook de banken en overheid
helpen om financiering van vernieuwing makkelijker
te maken, wordt hiervoor de drempel voor boeren
lager. Belangrijke kans om de transitie te versnellen
is het bij elkaar brengen van vernieuwende boeren,
consumenten en ondernemers. Als die groepen
gaan samenwerken kan het allemaal veel sneller
gaan. Nederland kan dan een voorbeeldfunctie krijgen op het gebied van duurzame productie en die
kennis exporteren in plaats van bulkproducten.’
Het boek VOER – vaart maken met de voedseltransitie, ISBN 978-90-6224-034-0 is onder
meer te bestellen bij de Groene Boekenshop
http://www.groeneboekenshop.nl.
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En wat deed de NAV nog
meer in november?

november

• De NAV heeft deelgenomen aan de klankbordgroep Akkerbouw van de NVWA.
• De NAV heeft in een bijeenkomst van de expertgroep landbouw van het CBS er voor gepleit de
verplichte enquête slechts eenmaal na afloop van de teelt te houden i.p.v. elk kwartaal. Verder is
de NAV verheugd dat het CBS open staat voor meer contact met de landbouwsector en ons laat
meedenken over een nuttige invulling van de werkwijze en duiding van de enquêteresultaten.
• Keimpe van der Heide heeft op uitnodiging van de NEPG de beurs in Harrowgate (Engeland)
bijgewoond. Slechte prijzen en kwaliteitsproblemen werden overal gesignaleerd.
• Op het gebied van mineralen zijn er wederom diverse gesprekken geweest met waterschappen
en provincies. We zien dat er een kentering komt en het aandringen van de NAV op checken van
cijfers en modellen inmiddels door diverse partijen wordt overgenomen. De NAV heeft ook een
reactie ingediend op de voorstellen voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Deze reactie is
in zijn geheel te lezen op www.nav.nl onder het thema Bemesting en bodembeheer.
• De NAV heeft de Europese enquête over Oneerlijke Handelspraktijken ingevuld. Onze reactie is
te lezen op www.nav.nl onder het thema Marktmacht.
• De NAV heeft de bijeenkomst ‘Ruimte voor de aardappel’ van de Aeres Hogeschool in Dronten
bijgewoond. Daar werd gepleit voor 1 op 4 aardappelteelt. Ook werd gesignaleerd dat een groot
aantal gewasbeschermingsmiddelen dreigt te verdwijnen.
• De NAV heeft de aftrap van de gezamenlijke beursnotering bijgewoond.
• De NAV heeft deelgenomen aan de themamiddag Bemesting die werd georganiseerd door de
Commissie Bemesting in Akkerbouw en Vollegrondsgroenten (CBAV).
• De coalitie ‘TTIP en landbouw’ heeft gesproken met Europarlementariër Annemarie Mineur (SP) over
nieuwe impulsen voor de WTO en op handen zijnde vrijhandelsverdragen Mercosur en Jafta.

Uitkomst extra ALV
Op 30 november werd er een extra Algemene
Ledenvergadering gehouden. Belangrijkste
aanleiding was het voorstel van het NAV-bestuur om het lidmaatschap van de Europese
tak van La Via Campesina (ECVC) te beëindigen. In een eerdere editie van dit blad hebben
we de overeenkomsten en verschillen tussen
NAV en ECVC al eens op een rijtje gezet.
Belangrijkste drijfveer voor het bestuur om
voor te stellen het lidmaatschap te beëindigen waren echter niet zozeer de inhoudelijke
geschilpunten, maar twee andere factoren.
Ten eerste: ECVC vertegenwoordigt niet de
levensvatbare familiebedrijven zoals de bedrijven van onze leden maar is meer een politieke plattelandsbeweging geworden, waarvan in ieder geval een deel de Nederlandse
akkerbouw ziet als een ongewenste vorm van
industriële landbouw. Ten tweede hebben de
inspanningen van het NAV-bestuur om ruimte te vragen voor andere standpunten niet
tot enige erkenning geleid van het feit dat
wij als ECVC-lid een andere mening kunnen
hebben. Daarbij ging het er ons niet om of
deze mening wordt overgenomen, maar of
er op een democratische manier mee wordt
omgegaan. Het bestuur vindt het spijtig om
afscheid te nemen maar vindt het essentieel
dat er in een organisatie waar de NAV lid van
is ruimte is voor individuele meningen.
De ALV heeft na enige discussie met één
onthouding en verder alleen voor-stemmen ingestemd met het voorstel van het

bestuur om het ECVC-lidmaatschap per 31
december 2017 te beëindigen. Het bestuur
van ECVC is inmiddels van dit besluit op de
hoogte gesteld. Het NAV-bestuur zoekt uitbreiding van onze kanalen om de belangen
van onze leden ook internationaal zo effectief
mogelijk te behartigen en zal daar in de ALV
van februari verslag van uitbrengen.

25 jaar NAV in 2018
In 2018 bestaat de NAV 25 jaar! Dat gaan we
uitgebreid vieren rond de oprichtingsdatum in
juni. In de aanloop naar de viering in juni zullen
we u vanaf januari maandelijks op de hoogte
houden in dit blad.
Verder kunt u nog steeds foto’s insturen voor de
fotowedstrijd. Ook zijn we op zoek naar oude
foto’s van NAV’ers en NAV-activiteiten. Heeft
u foto’s voor de wedstrijd of over de NAV, dan
kunt u deze mailen naar info@nav.nl.

GENOEG IS BETER

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 2018 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 2018 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 (0168 - 329 130).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond
Pastoor van Kessellaan 1
4761 BH Zevenbergen
tel
fax

0168 - 329 130
0168 - 328 735

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
Ytzen Pieter van der Werff
06 - 20 40 42 66
Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308

Agenda
20 december 2017: Bestuursvergadering
28 februari 2018: Algemene Ledenvergadering
en jaarcongres
Foto voorpagina: Corina Hermus

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 6 januari.
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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

