
 
Noordhoek, 1 mei 2015 

 

Uw kenmerk: HT. 4145 "CAP Reform – Guidelines" 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw 

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wil graag gebruik maken van de mogelijkheid 

punten in te brengen in de consultatie mededinging in het GLB. Onze punten richten zich op: 

 

1. Artikel 171 lid 1: hier zou de NAV graag aan de lijst van de genoemde gewassen ook 

de gewassen lupine en veldbonen toegevoegd zien. Immers, deze eiwitgewassen 

nemen een vergelijkbare positie in als soja en voedererwten. 

2. Artikel 171 lid 2c: de NAV vindt de grens van 15% van de nationale productie van een 

bepaald gewas, waaronder de gezamenlijke productie van een PO moet blijven, te 

laag. Diverse afnemers bezitten immers een veel groter deel van de markt, zodat de 

doelstelling van het GLB om de positie van de producenten te versterken in de markt 

op deze manier niet wordt gehaald. 

3. Wat betreft de toetsing door de nationale mededingingsautoriteit ziet de NAV graag 

toevoegen van de mogelijkheid om als PO of UPO wel een toetsing vooraf te 

ondergaan. Immers, wanneer bij toetsing achteraf blijkt dat een PO of UPO niet aan 

de eisen van vrijstelling heeft voldaan, is het meestal al enkele seizoenen later en 

zullen de boetes navenant hoger uitvallen. Bovendien is de wet dermate ingewikkeld 

opgesteld met zo veel mitsen en maren, dat het voor een PO of UPO bijzonder lastig 

is om zonder toetsing vooraf te kunnen inschatten of men aan de voorwaarden 

voldoet. 

 

In het algemeen is de NAV uitermate teleurgesteld in de mogelijkheden voor boeren om hun 

marktpositie te versterken, terwijl dit toch één van de doelstellingen van het nieuwe GLB is. 

Zolang de afnemers (lees: supermarkten) een veel groter marktaandeel mogen hebben en de 

wetgeving voor PO’s zo ingewikkeld en beperkend is, bieden de PO’s en UPO’s volgens de 

NAV geen enkel soelaas voor de boeren. Want om werkelijk de positie van boeren te 

versterken om zo een gelijkwaardige partner in de keten te worden, zouden PO’s afspraken 

moeten kunnen maken over productievolume, prijs en kwaliteit tot dezelfde marktaandelen 

als hun afnemers. Dus minimaal 45 %. 

Wij zijn desgewenst uiteraard bereid om ons standpunt nader mondeling toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groeten, 
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