Belangenbehartiging:

meer dan alleen praatjes en netwerken
Achter de schermen behartigt NAJK de
belangen van Jonge boeren en tuinders in
de politiek. Ingewikkelde dossiers zoals het
klimaatdossier, het bedrijfsovernamefonds
en het stikstofbeleid zijn hier aan de
orde van de dag. Het is een kleine
greep uit de onderwerpen waar de
dagelijks bestuurders zich keer op keer
voor blijven inzetten. Hoe ziet deze
belangenbehartiging er precies uit? En
waar is NAJK momenteel druk mee?
We geven je graag weer een uitgebreide
update!
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Verdienen in ketens
In het project Waardecreatie in Ketens werken supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders samen aan het uitbouwen van ketens. De
boer is hierin een zakelijke partner met wie voor de lange termijn een
onderscheidend product ontwikkeld wordt, waarvoor de consument
bereid is meer te betalen. De boer is in die benadering dus geen uitwisselbare leverancier meer van een grondstof. Inmiddels zijn tien sectoren
aangesloten bij Waardecreatie in Ketens: pluimvee, schapen, varkens,
glastuinbouw, melkvee, vleesvee, akkerbouw, biologische landbouw,
paddenstoelen en fruitteelt. Zij voeren gesprekken met verschillende
supermarktketens. Zo zijn er al gesprekken gevoerd met Albert Heijn,
Jumbo, Aldi, Lidl en Superunie. Belangrijk is dat partijen elkaar gaan
leren kennen, elkaars taal leren spreken, en elkaar gaan vertrouwen. Zo
komen we gezamenlijk tot een waardecreatie in ketens.
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Europees
coronaherstelfonds
Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari
2022 komt er een eenmalige landelijke subsidieregeling beschikbaar vanuit het Economisch
Herstelfonds (EHF): ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Het subsidiebedrag bedraagt
minimaal 25.000 euro en maximaal 150.000 euro.
Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60 procent subsidie nog eens 15 procent extra subsidie
krijgen. Lees binnenkort meer hierover op
www.najk.nl/nieuws.

De afgelopen periode heeft NAJK zich ingezet om het plan Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij (CTM) verder te brengen.
Dit doen wij zowel bij het ministerie van LNV als bij de formerende partijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Onderdeel van
het CTM-plan is de managementmaatregel en de bijbehorende
studiegroepen die binnenkort van start gaan. In deze studiegroepen wordt gekeken hoe op bedrijfsniveau, via management en
passend bij de bedrijfsvoering, stikstofverliezen kunnen worden
beperkt. Kennis uitwisselen en vanuit de praktijk verbeterslagen
maken, staan in deze studiegroepen centraal. Houd www.najk.nl
in de gaten als je mee wilt doen!
In januari 2022 zal het definitieve legalisatieprogramma vastgesteld worden. Volgens de wet moeten binnen drie jaar alle
melders die zich hebben ‘gemeld’ bij LNV gelegaliseerd zijn. Ook
de meldingsvrije activiteiten moeten gelegaliseerd zijn binnen
die drie jaar. Over beide aanpakken zit NAJK met LNV om de
tafel. Als het gaat om interimmers is NAJK samen met LTO en
LNV bezig inzichtelijk te maken hoe groot de groep knelgevallen
daadwerkelijk is. Wanneer dit bekend is, kunnen we gezamenlijk
werken aan een oplossing. Aangezien de legalisatie van interimmers niet geregeld is bij wet, heeft NAJK dit punt nadrukkelijk
op de formatietafel gelegd. Onze hoop is dat de formatie snapt
dat boeren eerst legaal moeten zijn, willen ze investeren in stikstofreductie. NAJK heeft hier maximaal druk op gezet.

Bedrijfsovernamefonds
NAJK pleit voor een kenniscentrum bedrijfsovername. Het
kenniscentrum bedrijfsovername moet het onafhankelijke expertisecentrum worden op het gebied van agrarische bedrijfsovernames. Het kenniscentrum bundelt en verspreidt kennis over
bedrijfsovername en helpt opvolgers, overdragers en overige
gezinsleden op weg naar een succesvolle bedrijfsovername. Het
businessplan dat er nu ligt is voor het ministerie van LNV nog
niet voldoende. NAJK werkt er hard aan om de laatste vragen
en opmerkingen van het ministerie naar aanleiding van het
businessplan op te lossen. Hopelijk kan dan eindelijk een keer
het lintje doorgeknipt worden naar een onafhankelijk loket waar
jullie met alle vragen over bedrijfsovername terecht kunnen!

Wet dieren
NAJK is samen met LTO en de POV een lobby gestart
om deze onwerkbare wet weer werkbaar te maken. Deze
lobby heeft geresulteerd in samenwerking met: Algemene
Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten
(ANEVEI), AVI Ned (brancheorganisatie pluimvee), Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Collectief Praktiserende
Dierenartsen (CPD), CRV, NVP, NZO, Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Vee & Logistiek Nederland
en de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI).

LOBBY

Stikstof
Formatie
NAJK heeft in het voorjaar gewerkt aan drie formatiestukken, te weten: het jongerenmanifest, ons eigen verkiezingsaffiche en het CTM-plan. Alle drie de formatiestukken zijn
door NAJK, soms in samenwerking met anderen, op de
formatietafel beland. Tijdens de formatie heeft NAJK getracht om de lijntjes met VVD, D66, CDA en ChristenUnie
kort te houden. Het is nu aan de formerende partijen om
keuzes te maken voor de toekomst van onze sector.

7e Actieprogramma
Nitraatrichtlijn (APN)
Het concept 7e APN is het dossier dat de afgelopen periode
het hoogst op de agenda van NAJK stond. Het voorgestelde
programma was in onze ogen onhaalbaar, ontwrichtend en
onbetaalbaar. De Nitraatrichtlijn verplicht echter lidstaten
van de Europese Unie om iedere vier jaar een plan (actieprogramma) te maken met maatregelen om het juiste gronden oppervlaktewater te krijgen. Wanneer dit niet gebeurt,
maakt Europa een actieprogramma voor Nederland. Minister Schouten heeft in het debat van de Tweede Kamer op
15 september een opening gegeven naar de sector om met
een alternatief te komen. De afgelopen maanden is NAJK
daarom volop bezig geweest om samen met het consortium
BO Akkerbouw, Cumela, LTO Nederland, NAV, NZO, POV en
Rabobank een alternatief plan op te zetten. In dit plan staat
een tweesporenbenadering centraal waarbij de ondernemer
kan kiezen: een maatwerkaanpak óf de algemeen geldende
regels. Ook heeft NAJK gezamenlijk met vele leden in de
internetconsultatie aangegeven hoe desastreus het voorgestelde Actieprogramma uitwerkt op onze boerenbedrijven
en hoe groot de financiële gevolgen zouden zijn.
Eind november stuurde minister Schouten een Kamerbrief
met daarin het gewijzigde 7e Actieprogramma. Er worden
een aantal desastreuse maatregelen aangepast en het
alternatief dat gemaakt is, wordt in het 7e Actieprogramma
opgenomen. NAJK heeft hier afgelopen periode hard voor
gelobbyd en is daarmee positief over de wijzigingen. Hoewel
het programma op deze manier wel verbeterd is, blijft het
een zwaar en pijnlijk pakket. Wat het pakket precies inhoudt,
lees je onder andere op www.najk.nl/nieuws.
Het 7e Actieprogramma is inmiddels bij de Europese Commissie ingediend en zal op 15 december in het nitraatcomité
worden geagendeerd. In het gewijzigde Actieprogramma
wordt de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM)
op een aantal, voor de akkerbouw belangrijke punten, om
vervolgadvies gevraagd. Daarnaast zal de komende tijd
vooral in het teken staan van het verder uitwerken van het
alternatieve maatwerkplan, zodat vanaf 2023 iedere agrarisch ondernemer kan meewerken aan het verhogen van de
waterkwaliteit.
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