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De NAV staat voor een goed inkomen uit de markt 
voor akkerbouwers. Economisch én maatschap-
pelijk duurzame akkerbouw is de missie. In het 
roerige jaar 2019 is het de NAV gelukt om juist 
voor haar belangrijkste lobby-punten veel aan-
dacht te genereren. We lichten de hoofdzaken er 
in dit artikel uit. Voor de rest verwijzen wij naar het 
Jaarverslag 2019, verkrijgbaar vanaf 29 januari.

Boerenacties
De NAV heeft zich al snel achter de eerste boerenactie 
op 1 oktober geschaard. Met name het gebrek aan 
waardering voor de boeren, de steeds toenemende 
en wisselende regelgeving en het gebrek aan integraal 
beleid waren voor ons redenen om mee te doen. Bij 
de tweede actie op 16 oktober hebben wij vijf punten 
geformuleerd, om duidelijk te maken dat het gaat om 
meer dan alleen stikstof. Om die reden is de NAV ook 
lid geworden van het Landbouw Collectief.  

Vrijhandelsverdragen
Op het gebied van vrijhandelsverdragen was er dit 
jaar vooral veel te doen over CETA, het verdrag tussen 
EU en Canada wat door alle EU-lidstaten nog moet 
worden geratificeerd. De NAV maakt deel uit van de 
‘TTIP en landbouw’ coalitie, die streeft naar het buiten 
de vrijhandelsverdragen houden van landbouw en 
voedsel. Immers, doordat men elkaars standaarden 
moet erkennen kunnen er geen eisen worden ge-
steld aan de productiewijze van importproducten en 
ontstaat een ongelijk speelveld. Om dit nogmaals te 
benadrukken heeft de coalitie een manifest aangebo-
den aan de Tweede Kamercommissie op 1 oktober. 
Dit heeft ertoe geleid dat NAV-bestuurslid Keimpe van 
der Heide met Hans Geurts van de NMV en Jesse 
Klaver van GroenLinks bij het tv-programma Buiten-
hof werd uitgenodigd. Ook heeft Keimpe onze ziens-
wijze ingebracht bij een rondetafelgesprek met de 
Kamercommissie. Inmiddels lijkt er geen meerderheid 
meer voor CETA in de Eerste Kamer, maar de stem-
ming moet nog komen. Ook Mercosur, het verdrag 
met Zuid-Amerikaanse staten heeft onze aandacht.

Producentenorganisatie opgericht
Dat de positie van de boer in de keten zwak is, is u be-
kend. Lange tijd dachten we dat voor een betere po-
sitie een aanpassing in de mededingingswet noodza-
kelijk was, zodat boeren zich tot meer dan vijf tot tien 
procent van de markt zouden kunnen organiseren. 
Maria Litjens, gepromoveerd op de mogelijkheden 
voor producentenorganisaties (PO) binnen het GLB, 
hield een presentatie hierover op het jaarcongres. De 

animo voor een producentenorganisatie consumptie-
aardappelen (POC) was groot onder de aanwezigen. 
In 2019 heeft de NAV de mogelijkheden verder onder-
zocht en besproken met het Ministerie van LNV. Dit 
heeft er toe geleid, dat de POC daadwerkelijk is op-
gericht en de erkenning is aangevraagd. Een erkende 
PO heeft meer mogelijkheden dan een niet-erkende 
om ook aan aanbodbeheersing te doen. Dat is niet 
het eerste streven van de POC, het gaat nu eerst om 
betere contractvoorwaarden en -prijzen en om samen 
met afnemers verduurzaming van de teelt te bewerk-
stelligen. Gesprekken met afnemers, toeleveranciers 
en andere stakeholders hebben ons optimistisch ge-
maakt dat er veel kansen zijn en dat ook afnemers ge-
baat zijn bij een grote POC. U kunt zich aanmelden via  
www.POconsumptieaardappelen.nl. 

Oneerlijke handelspraktijken
In 2018 heeft het Europarlement een Richtlijn On-
eerlijke Handelspraktijken in de voedselketen aan-
genomen. De NAV heeft al jaren aandacht gevraagd 
hiervoor, maar mede omdat LTO geen problemen zag 
werd er in Nederland geen actie tegen ondernomen. 
De NAV is verheugd dat minister Schouten meteen na 
het aannemen van de Richtlijn een wetsvoorstel heeft 
ingediend en we hebben ook onze zienswijze hierop 
ingediend. De wet moet in 2020 van kracht worden.

Gewasbescherming
Het middelenpakket staat meer en meer onder druk. 
De NAV lobbyt zowel bij fabrikanten als bij overheid 
en Tweede Kamer voor het behoud van een effec-
tief middelenpakket. Daarbij stellen we dat er geen 
middelen moeten verdwijnen zolang er geen alterna-
tieven zijn. Daarnaast hebben we in diverse brieven 
aan het ministerie en gesprekken met beleidsmakers 
aangegeven, dat er veel meer moet worden gekeken 
naar het hele systeem van de teelt en wat dan onder-
aan de streep de meest duurzame teeltmethode is. 
Dit onderwerp is taai vanwege de grote druk vanuit 
de maatschappij. We zien wel dat uitleg en informa-
tieverschaffing effect heeft op beleidsmakers en ook 
op Tweede Kamerleden. 
De NAV heeft deelgenomen aan de werkgroep Ver-
snelling Toelating Groene Gewasbeschermingsmid-
delen (VTGG) en er voor gezorgd, dat het eindrapport 
net voor een Kamerdebat bij minister en Kamer terecht 
kwam. Dit leidde tot Kamervragen en het antwoord 
van de minister dat zij de aanbevelingen overneemt. 

Klimaat
De NAV heeft deelgenomen aan de invulling van het 

Klimaatakkoord. Voor de akkerbouw is de opgave 
haalbaar volgens ons. De NAV vindt het belangrijk dat 
er ook aandacht is voor verdienmodellen in deze tran-
sitie. Om boeren te helpen zien hoe hun teeltwijze de 
broeikasgasemissie beïnvloedt, heeft de NAV meer-
malen de Cool Farm Tool uitgelegd aan groepen 
boeren. Tevens is op voorstel van de NAV de Branche- 
organisatie Akkerbouw lid geworden van de Cool 
Farm Alliance (CFA). Mede op ons verzoek is er een 
nieuwe module toegevoegd aan de Cool Farm Tool 
waarin vanggewassen in meer detail worden meege-
nomen. Deze module is binnenkort beschikbaar.

GLB en droogteoverleg
De NAV neemt deel aan het droogteoverleg, inge-
steld door het ministerie. Daarin hebben we be-
reikt, dat een aantal voor de akkerbouw belangrijke 
zaken hoger in de zogenaamde verdringingsreeks 
zijn geplaatst. Helaas lukte het niet om van tevoren 
een drempelwaarde voor neerslagtekort en bijbe-
horende maatregelen goedgekeurd te krijgen. 
Voor het nieuwe GLB is een maatschappelijke be-
geleidingsgroep opgericht voor het Nationaal Stra-
tegisch Plan wat iedere lidstaat moet maken. De 
NAV pleit hierbij steeds voor het behoud van de 
toeslagen zolang er geen markt- en prijsbeleid is 
wat inkomen uit de markt mogelijk maakt. We zien 
wel dat er nu meer aandacht is voor de landbouw 
dan bij de voorbereiding voor het huidige GLB. 

Mestwetgeving
In 2019 heeft de NAV input geleverd bij diverse zaken  
omtrent bemesting, zoals bijeenkomsten over de 
herziening van de mestwetgeving. Ook heeft de 
NAV deel uitgemaakt van een klankbordgroep van 
een project waarin een eventuele heffing op kunst-
mest werd onderzocht.

Transitie en toekomstvisie
De landbouw bevindt zich in een overgangsperiode. Er 
is veel maatschappelijke druk richting natuurinclusieve 
landbouw, kringlooplandbouw, agrarisch natuurbeheer 
enz. Het belangrijkste vinden wij dat er meer integraal 
beleid komt i.p.v. de huidige versnippering en belem-
merende regelgeving. De NAV heeft zich meermalen 
uitgesproken over het feit dat het tot nu toe ontbreekt 
aan een helder verdienmodel. Om een en ander meer 
handen en voeten te geven zijn we nu bezig met een 
concreet toekomstplan voor de akkerbouw. De be-
doeling is dat dit meer concrete stappen richting de 
toekomst oplevert dan de diverse visies en stappen-
plannen. Dit toekomstplan zal de hoofdmoot en basis 
vormen van de lobby-activiteiten in 2020. Leden kun-
nen zich er over uitspreken op 12 februari (zie p4). 

Terugblik 2019: veel aandacht voor NAV-punten



Er is veel te doen over vergoedingen voor lei-
dingen en hoogspanningsmasten voor boeren. 
De Raad van State heeft bepaald dat iedereen 
zich moet houden aan de door LTO afgesloten 
overeenkomst met TenneT. Maar daarin staat 
dat alleen betaald wordt aan degene die heeft 
getekend, dus niet aan eventuele opvolgers. 
Ook adviseurs e.d. worden alleen betaald nadat 
men heeft getekend. De NAV vindt de gang van 
zaken zeer onredelijk. Meer details vindt u in on-
derstaand ingezonden stuk van Han Pelgrum:

Op 18 november jl. heeft LTO Nederland haar sa-
menwerking met TenneT opgezegd. Maar omdat 
er nog een opzegtermijn van zes maanden aan 
kleeft moeten ze nog even samen verder. De sa-
menwerking werd in december 2012 aangegaan 
en officieel bekrachtigd met een bestuursovereen-
komst op 28 juni 2013, door de twee partijen op 
de boerderij van oud-voorzitter van LTO Flevoland 
Ton Leijten getekend en met champagne gevierd. 
De brief die LTO aan TenneT zond bevat echter nog 
zoveel suggesties om samen verder te gaan dat 
het maar de vraag is of ze wel echt uit elkaar gaan. 
Ik zelf denk van niet. LTO heeft werkelijk niets met 

leidingen, tenzij je de relatie met Economische Za-
ken hier bij betrekt. EZ is verantwoordelijk voor het 
‘voorwaarden scheppend beleid’ van de leiding-
leggers waaronder TenneT en Gasunie. EZ is ook 
een belangrijke speler voor de glastuinbouw en 
daar ligt de link met de belangen van LTO.
Bij LTO Glaskracht of thans Glastuinbouw Ne-
derland, zijn de belangen enorm als het gaat om 
bijvoorbeeld CO

2, energieproductie en -afzet, gas-
prijzen en sinds april 2019 de (nieuwe) stroomtaks 
(tariefverhoging voor de Opslag duurzame ener-
gie- en klimaattransitie, ODE). En ook hier geldt 
heel sterk het principe van ‘voor wat, hoort wat’. 
EZ is notabene in de LTO-TenneT bestuursover-
eenkomst aangesteld als de arbiter bij problemen 
tussen LTO en TenneT. Duidelijker zijn de verhou-
dingen niet weer te geven.
LTO Nederland kan door de tegenstrijdigheid met 
de belangen van de glastuinders, niet opkomen 
voor de belangen van akkerbouwers, melkveehou-
ders en andere grondgebonden bedrijven bij leidin-
genaanleg door TenneT, Gasunie en anderen. Dat is 
heel goed zichtbaar in de door LTO geaccordeerde 
overeenkomst en algemene voorwaarden van Ten-
neT. LTO gaat alleen voor het geld, waardoor de ge-

volgen van de overeenkomst volledig zijn vergeten. 
Gevolg is dat door de samenwerking van LTO met 
TenneT en Gasunie, de rechterlijke macht (Raad 
van State, Gerechtshoven e.d.) niet meer naar de 
inhoud van deze voor grondeigenaren en -gebruiker 
zeer nadelige en onleesbare overeenkomst kijkt. De 
Raad van State (ECLI:NL:RVS:2018:833) omschreef 
het als volgt: ‘LTO Nederland vertegenwoordigt im-
mers een groot aantal agrarische ondernemers en 
mag geacht worden de belangen van agrarische 
ondernemers te behartigen’. Was het maar waar. 
Daarbij komt dat de vergoedingen aantrekkelijk ge-
maakt zijn en dat bij het tekenen binnen 6 weken 
daar nog eens een ‘efficiëntiepremie’ van 20% 
bovenop komt, zodat er niets meer komt van het 
lezen van hetgeen men moet tekenen.
Mijn advies: laat u ‘niet in de luren leggen’ en or-
ganiseer u met buren en collega’s op een tracé en 
probeer samen betere en duidelijkere afspraken te 
maken. Een gedoogplicht is een op het oog kost-
bare zaak omdat u dan niet in aanmerking komt 
voor een medewerkersvergoeding, maar een over-
eenkomst met heel veel beperkingen en die vrijwel 
elke vorm van recht op een (vermogensschade)
vergoeding uitsluit, is vele malen kostbaarder.
Ing. G.J. Pelgrum, rentmeester/makelaar-taxateur, 
tel.06-50213255 

Het collectief van de landbouworganisaties heeft 
in december een positief gesprek gehad op het 
Catshuis met minister-president Mark Rutte en 
landbouwminister Carola Schouten. Er zijn ver-
volgafspraken gemaakt waarover in januari verder 
onderhandeld zal worden om dan te trachten tot 
een akkoord te komen primair over de stikstof-
problematiek. Voor de korte termijn, en als maat-
staf voor andere overheidsmaatregelen, is er wel 
afgesproken dat er geen generieke krimp en ge-
dwongen opkoop plaats zal vinden. Bovendien zal 
er een generaal pardon komen voor bedrijven zon-
der omgevingsvergunning maar met een melding 
op basis van de oude PAS wet. Voor de akker- en 
weidebouw is het van belang dat er geen vergun-

ningsplicht komt voor bemesten en beweiden.

De belangrijkste verworvenheid is dat er weer ge-
sproken wordt tussen overheid en ‘landbouw’. In 
de afgelopen periode bleek dat de gesprekken 
veelal ‘langs elkaar heen liepen’. Aan de kant van 
het collectief zijn er werkgroepen gevormd om de 
verschillende onderwerpen verder uit te diepen. 
Het is de bedoeling dat, indien er op specifieke on-
derwerpen een akkoord bereikt wordt, deze zaken 
verankerd worden in de in december aangenomen 
‘stikstofwet’, die fungeert als een raamwerk voor 
beleidsregels. Het is dan aan parlement en pro-
vincies om te tonen of er overeenstemming heerst 
zowel op de zaken rondom stikstof als op het punt 
van toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
nieuwe bemestingswetgeving. 

In de eerste plaats de beste wensen voor een ge-
zond 2020, waarbij de wens uitgesproken wordt 
dat het ook bedrijfsmatig voor de wind mag gaan! 

Ik hoop dat we later 
terug kunnen zien 
op 2019 als een 
jaar van de omme-
keer ten goede, dat 
er werkelijk overleg 
plaatsvindt tussen 
bedrijfsleven, boeren, 
overheid en burgers. 
Dat ons poldermo-
del weer terugkeert 

in plaats van dat iedere groep zich ingraaft in het 
eigen gelijk… Het is waar, op dit moment klinkt dat 
als een utopische wensdroom. En in het komende 
jaar staan er heel wat zaken op de agenda waar-

bij zal blijken of de verschillende maatschappelijke 
geledingen bereid zijn om op een constructieve 
wijze naar elkaar te luisteren... Het alternatief van 
verder wegzakken in tegenstellingen is niet aanlok-
kelijk: we zullen naar een geïntegreerd landbouw-
beleid moeten groeien. Als eerste moet erkend 
worden dat Nederlandse landbouw noodzakelijk is 
voor de voedselvoorziening, dat we niet afhanke-
lijk moeten worden van verre buitenlanden. Voorts 
dat landbouw een belangrijke economische basis 
legt onder ons land met een totale waarde van on-
geveer 10% van het Bruto Nationaal Product. En 
ook dat we veel voedselproducten hier efficiën-
ter produceren en met een lagere milieubelasting 
dan in productiegebieden met meer natuurlijke 
handicaps. Maar voor dit alles is wel nodig dat 
er letterlijk ruimte blijft voor landbouw, dat we ten 
opzichte van de wereldmarkt over eerlijke han-

delsvoorwaarden kunnen beschikken en dat de 
landbouw een groter deel van de opbrengstprijs 
tegemoet kan zien! 
Het is voor de landbouw niet anders dan bij de in-
dustrie: indien je hier de lasten verhoogt, bijvoor-
beeld door eenzijdige milieumaatregelen die bij 
importen niet gecorrigeerd worden, dan verdwijnt 
er productie én wordt door de krappere marges 
de schaalvergroting aangejaagd. En juist hier zit 
een grote tegenstelling met een meer roman-
tische blik op de landbouwontwikkeling. Alsof 
kleinschalige biologische- of stadslandbouw de 
bevolking zou kunnen voeden. Een marktgericht 
model waarbij de landbouw de kans krijgt om 
tegen kostendekkende prijzen zich aan verande-
rende consumentenwensen aan te passen, is het 
enig werkende alternatief! 
  Teun de Jong
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Van de Voorzitter Bespiegeling

12 februari 
ALV en Jaarcongres

Zie pagina 4

Ook spannende tijden in de leidingenwereld

Landbouw Collectief
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Elke maand laten we onder de titel ´NAV-er in 
beeld’ een NAV-lid aan het woord. Deze maand Jel-
le Jukema, tiende generatie akkerbouwer op Donia 
State in Friesland.

Jelle Jukema: ‘De toekomst biedt kansen voor de akkerbouw’

Introductie
Het bedrijf van Jelle Jukema (45) ligt aan de Ho-
arnestreek 1 te Sexbierum (vlakbij Franeker). De 
naam van het bedrijf is Donia State en is al sinds 
1681 in de familie. Jelle woont er met zijn vrouw 
Rianne en drie kinderen, Ane Jan, Pien en Sinne. 
Jelle is de tiende generatie Jukema op het bedrijf. 
Het zat er al van jongs af aan in dat hij boer zou 
worden en hij heeft daarom ook de Lagere en de 
Middelbare Landbouwschool gevolgd. Toen hij 
van school kwam is hij vrijwel direct thuis aan de 
slag gegaan.
Het bedrijf bestaat uit een zavelgrond van rond de 
20% afslibbaar en daarmee een prima akkerbouw-
grond, die voor veel teelten geschikt is. Zoals bij 
veel akkerbouwbedrijven in het noorden van ons 
land zijn pootaardappelen het belangrijkste gewas. 
De aardappelen worden in een 4-jarige rotatie ge-
teeld, in totaal 22 ha. Een hectare of vier daarvan 
staat bij een collega, die dan weer 14 ha tulpen bij 
Jelle heeft staan. Het bouwplan bestaat verder uit 
27 ha wintertarwe en 17 ha suikerbieten.
Het pootgoed wordt uit mini-knollen opgekweekt 
en het eerste jaar met de mini-planter geplant en 
met de hand opgeraapt. De jaren daarna gaat het 
planten en oogsten machinaal. En na vier jaar zijn 
de aardappelen weer van het bedrijf. Met deze re-
latief korte cyclus kan Jelle problemen bij de selec-
tie zoveel mogelijk voorkomen. Hij teelt twee ras-
sen voor HZPC en twee rassen voor Agrico. Het 
bedrijf ligt in een gebied met beregeningsverbod. 
Jelle vindt dat dat ook wel veel rust geeft: ‘Dan 
hoef je je daar in ieder geval niet druk over te ma-
ken.’ Jelle heeft de meeste machines zelf, alleen 
het bieten zaaien en oogsten gebeurt in loonwerk. 
Omdat zijn vader nog vrijwel iedere dag meehelpt 
is er weinig extra arbeid nodig.

Toekomst met vooral kansen
Jelle ziet voor de toekomst van de akkerbouw 
vooral kansen. ‘De mensen moeten toch eten. Ik 
denk dat er de komende tijd veel gewasbescher-
mingsmiddelen zullen wegvallen en het gebruik 
van kunstmest zal worden beperkt. Dat maakt het 

wel lastiger natuurlijk. Als het dan maar in heel 
de EU gebeurt, kan het ook wel weer een kans 
zijn. Als het telen van gewassen lastiger wordt en 
de opbrengsten gaan naar beneden, zal dat een 
positieve invloed op de prijzen moeten krijgen.’ 
Jelle volgt een omschakelcursus voor biologische 
landbouw. Of en wanneer hij gaat omschakelen, 
daar is hij nog niet uit. ‘We hebben een jong ge-
zin, mijn vrouw werkt in de zorg, dus op korte 
termijn is er nog niet zoveel ruimte om veel tijd 
in een omschakeling te stoppen.’ Jelle denkt dat 
de pootaardappelen ook wel biologisch te telen 
zijn. ‘We liggen 500 meter van de Waddenzee, 
dus doorgaans hebben we weinig problemen met 
luizen. In ieder geval Agrico heeft een aantal ras-
sen in de pijplijn die behoorlijk sterk lijken tegen 
Phytophthora, dus daar zie ik wel mogelijkheden. 
Ik moet dan wel een ander gewas voor mijn sui-
kerbieten vinden. Ik heb al eens aan vlas gedacht. 
Ik kan me voorstellen dat er behoefte is of komt 
aan biologisch geproduceerd linnen.’ Jelle denkt 
niet aan groentegewassen: ‘Ik denk dat je niet 
met gewassen aan de slag moet die vooral naar 
de supermarkt gaan. Die zijn er alleen maar op uit 
om hun leveranciers zo veel mogelijk uit te knij-
pen. In die hoek valt er voor de boer nooit een 
eerlijke boterham te verdienen.’

Zoutwinning
Het bedrijf ligt voor een deel in een bodemda-
lingsgebied door de zoutwinning in de buurt van 
Franeker. ‘We hebben een perceel dat inmiddels 
bijna 25 cm gezakt is en daarmee was er ook al 
behoorlijk schade aan de drainage ontstaan. Die 
zoutwinning is hier inmiddels gestopt en wordt 
misschien op termijn onder de Waddenzee van-
daan gehaald. Op dit moment komt het zout van 
de kalimijnen in Duitsland. De schade aan de 
waterhuishouding en de ligging van de percelen 
is door de betrokken overheden weer keurig her-
steld. Het enige punt is dat de schade hiermee 
in één keer is afgekocht. Als er in de toekomst 
nog vervolg schade blijkt te zijn, hebben we als-
nog een probleem. Maar voor nu zijn we tevreden 

over de afhandeling.’ Verder ligt het bedrijf in een 
ruilverkaveling vertelt Jelle, ‘Ik dacht we hebben 
een redelijk goed verkaveld bedrijf, dus dat zal 
voor ons wel geen gevolgen hebben. Gek genoeg 
lijkt het er op dat ik mijn grootste percelen van 8 
en 9 ha ga kwijt raken en dat ik daar een aantal 
percelen van 3 en 4 ha voor terug krijg. Dan moet 
er wel weer wat herinrichtingswerk gebeuren om 
weer op de huidige situatie te komen. Het zijn op 
dit moment nog voorlopige plannen, het kan nog 
wel even duren voordat het definitief is.’ 

NAV
Door de klimaatverandering kunnen er in Europa 
landbouwgebieden wegvallen denkt Jelle. ‘Dan 
heeft ons land goede mogelijkheden door zijn 
ligging aan zee. En omdat Nederland zo vlak is, 
levert dat een gunstige uitgangspositie op. Dat 
maakt bijvoorbeeld schoffelen ook al een stuk 
gemakkelijker. Ik denk dat we met alleen mecha-
nische onkruidbestrijding een heel eind kunnen 
komen. Voor schimmel- en insectenbestrijding 
is dat lastiger. Daar ligt volgens mij voor de ver-
edelingsbedrijven een grote uitdaging.’ Hier ziet 
Jelle ook een belangrijke rol voor de belangenbe-
hartigers om er voor te zorgen dat de boeren wel 
de tijd krijgen om zich aan te passen en de tijd 
tot die robuustere gewassen praktijkrijp zijn. ‘En 
de regels moeten wel op zijn minst in de hele EU 
gelijk zijn. Een gelijk speelveld is van het grootste 
belang.’ Jelle heeft er bij de renteswaps ervaring 
mee dat dankzij de vakbonden belangen van boe-
ren goed kunnen worden gediend. Hij vindt het 
erg belangrijk dat de NAV daarbij het onversne-
den akkerbouwgeluid kan laten horen. ‘Het geluid 
van de akkerbouw valt al vaak genoeg weg door 
de overmacht van de veehouderij sectoren.’ 

 Bedrijfsgrootte: 76 ha
 Bouwplan: 22 ha pootaardappelen, 
  waarvan 4 op ruilgrond
  27 ha wintertarwe
  17 ha suikerbieten
  14 ha tulpen (ruilgrond)
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De ALV van de NAV zal dit jaar plaatsvinden op 
woensdag 12 februari 2020 van 15.30 tot 17.30 
uur in de Shortgolf in Swifterbant. Het voorstel 
voor de agenda is:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ALV 13 februari 2019 
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag
5. Jaarrekening
6. Begroting: het bestuur stelt een kleine 
 contributieverhoging voor voor 2020. 
7. Bestuurssamenstelling: Hans van Kessel is 

reglementair aftredend en stelt zich herkies-
baar. Sjoerd Heestermans uit Vossemeer heeft 
zich kandidaat gesteld voor de vacature op de 
portefeuille Mineralen in het landelijk bestuur. 
Tegenkandidaten voor beide functies kunnen 
zich tot 11 februari 20 uur melden via 

 info@nav.nl.
8. Terugblik boerenacties
9. Oprichting POC
10. Rondvraag
11. Sluiting
Aansluitend is er een maaltijd. Van 19.00 tot 22.00 
uur is het Jaarcongres met als thema ‘Uitwerking 
van de toekomstvisie van de NAV’. In tegenstelling 
tot andere jaren is het Jaarcongres besloten, dus 
alleen toegankelijk voor leden en donateurs. 

22 januari 2020: bestuursvergadering
27 januari 2020: regioavond Zeeland over knel- 

punten gewasbescherming, 
producentenorganisatie con-
sumptieaardappelen en brede-
weersverzekering. De Stenge, 
Heinkeszand, aanvang 20.00 uur.

12 februari 2020: ALV en jaarcongres

Agenda

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

Word dan nu lid. Dat is nu heel aantrekkelijk: 
tot 1 januari 2021 betaalt u € 100,-. 
Of: u bent al lid maar uw buurman of vriend 
nog niet? Help de NAV versterken en over-
tuig uw collega van het goede en nuttige 
werk van de NAV. Ook voor uw collega geldt: 
tot 1 januari 2021 is de contributie € 100,-.

De NAV is puur sectoraal voor het akker-
bouwbelang en stelt het inkomen van akker- 
bouwers centraal. Belangenbehartiging kan 
plaatsvinden zonder concessies te doen 
aan andere sectoren. De NAV zet zich in 
voor faire opbrengstprijzen, dat wil zeggen 
integrale kostprijs (dus inclusief vergoeding 
voor eigen arbeid en eigen vermogen) plus 
ondernemersmarge. De vakbond strijdt voor 
betere toekomstkansen dan degenen die de 
akkerbouw willen overleveren aan de grillen 
van de (wereld)markt. U ziet het: 
de NAV is uniek. 
Lid worden kan via het inschrijfformulier.
Dit kunt u vinden op www.nav.nl 
of pak de telefoon ( 06-15 62 44 60).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond

Postbus 318
8250 AH Dronten

tel 06 - 15 62 44 60

e-mail   info@nav.nl
website www.nav.nl

 @NAV_AkkerBouwer

  Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond

 Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Contactpersonen

Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081

Regio Noord
Gerlof Bergmans
06 - 45 28 67 85

Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308

Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611

Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
06 - 11 47 21 39

Regio Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 1 februari.

Op 16 december werd in Brabant de eerste van 
twee regiobijeenkomsten in regio Zuid/Zuidwest 
gehouden. Vanwege een niet eerder bekende bij-
eenkomst van Delphy werd besloten om de bij-
eenkomst naar eind van de middag te verplaatsen. 
Kees van Dijk van het landelijk NAV-bestuur liet de in 
2019 behaalde resultaten zien en een korte samen-
vatting van de toekomstvisie. Ook presenteerde hij 
de knelpunten gewasbescherming. Keimpe van 
der Heide hield vervolgens een presentatie over de 
Producentenorganisatie Consumptieaardappelen. 
Na de pauze hield Manuel Bogaert van Vereinigte 
Hagel een verhaal over de verschillende weersver-
zekeringen en de nieuwe voorwaarden voor de bre-
deweersverzekering. De opkomst was laag maar de 
discussies waren goed en het leverde voor de POC 
zowel nieuwe leden op als een enthousiast lid wat 
actief wil meewerken aan de POC. 

Regiobijeenkomst 
Noord-Brabant

En wat deed de NAV nog 
meer in december?
• De NAV heeft een korte presentatie gehouden op het Nefyto jaarcongres over de gevolgen van ver-

schillende normen en toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen binnen en buiten de EU voor 
de Nederlandse boeren. De presentaties van deze middag zijn terug te vinden op https://nefyto.nl/
organisatie/presentaties/presentaties-nefyto-jaarvergadering-2019.

• De NAV heeft deelgenomen aan een door NVWA georganiseerde dag waarin alle teeltvoorschriften 
zijn besproken.

• Keimpe van der Heide heeft tijdens de Boerenbrunch op 13 december op de Dam in Amsterdam 
een speech gehouden over de gevolgen van vrijhandelsverdragen voor de Nederlandse landbouw. 
Tijdens de manifestatie hebben de aanwezige NAV-ers ook briefkaarten uitgedeeld over de website 
www.akkerbouw-van-nu.nl. 

• De werkgroepen Pootaardappelen, Mineralen, Klimaat en Consumptieaardappelen zijn bij elkaar 
geweest. De werkgroepen hebben naast specifieke zaken voor hun beleidsterrein ook actieplannen 
voor 2020 besproken en de toekomstvisie van de NAV. Ook worden binnenkort de nieuwe kostprijs-
berekeningen gepubliceerd.

• De NAV heeft deelgenomen aan een symposium van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Planten-
ziektekundige Vereniging) over biologische bestrijding in open teelten. Helaas waren er nog weinig 
andere successen te bespreken dan de uienvlieg. De NAV heeft gepleit voor meer inzet van tijd en 
middelen om biologische bestrijding zo snel mogelijk een reële optie te maken voor boeren. In plaats 
van steeds nieuwe biologische bestrijders te gaan zoeken, vooral tegen ziekten, die vervolgens de 
eerste 15 jaar zeker niet beschikbaar zijn in de praktijk, zou meer onderzoek moeten plaatsvinden 
naar verbreding van de toepassingen van toegelaten biologische middelen tegen ziekten. 

• De NAV heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van de werkgroep Preventie Pootgoedfraude. 

december
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ALV en Jaarcongres 
op 12 februari in  
Swifterbant


