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Geachte voorzitter en leden, 
 
LTO Nederland is verheugd met de waardering voor boeren en tuinders die uit de Troonrede en 
Miljoenennota spreekt. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan economie, welvaart en welzijn 
wordt door het Kabinet erkend. Dit zijn goede signalen, al mogen de verschillende begrotingen op 
onderdelen wel scherper en concreter. In deze brief doen wij een aantal concrete voorstellen. Ter 
voorbereiding op de verschillende begrotingsbehandelingen in uw Kamer zullen wij u, op korte 
termijn, van meer en specifiekere voorstellen voorzien. 
 
Meer oog voor handel en markt 
Dit jaar was het groeiseizoen voor boeren en tuinders extreem droog en warm. Dit heeft op 
individuele bedrijven behoorlijke schade tot gevolg. Dat de koning in de Troonrede boeren en 
tuinders er voor prijst dat zij ondanks deze omstandigheden, zorgen voor ons voedsel, is de 
waardering die hen toekomt.  
 
Boeren en tuinders zorgen dagelijks voor gezond voedsel en een breed assortiment aan bloemen 
en planten. Zij beheren 70% van het (cultuur)landschap in Nederland en zijn daarmee belangrijke 
dragers van cultuur en leefbaarheid van het platteland. Daarnaast is de AgriFoodBusiness een 
belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Jaarlijks exporteren wij ruim € 100 miljard aan 
producten, uitgangsmaterialen en technologie. Onze sector zorgt daarmee voor ruim 600.000 
banen en een netto toegevoegde waarde aan het bnp van circa € 50 miljard. De primaire sector is 
hiermee een onmisbare schakel. 
 
Het Kabinet spreekt terecht haar zorg uit over de gevolgen van de Brexit. Wij benadrukken dat een 
Brexit, in welk scenario dan ook, altijd extra kosten met zich mee brengt en altijd slecht is voor 
sectoren zoals de sierteelt-, groente-, fruit-, suiker-, aardappel- en zuivelsector. De Nederlandse 
land- en tuinbouw is gebaat bij open grenzen en vrije handel. Handelsconflicten zijn per definitie 
slecht voor onze sector. We delen dan ook de analyse van het Kabinet op dit punt en willen alles op 
alles zetten om een harde Brexit te voorkomen.  
 
Versterken positie boer en tuinder 
LTO Nederland is enthousiast over de landbouwvisie van het Kabinet; die heeft een goede toon en 
de goede koers. Er wordt in de Miljoenennota veel aan gerefereerd, maar erg concreet is het nog 
niet. Wij komen half oktober met een inventarisatie van lopende projecten en programma’s die 
aansluiten bij de landbouwvisie van het Kabinet. De Miljoenennota bevat ook verschillende 
begrotingsvoorstellen die moeten bijdragen aan een versterking van de positie van boeren en 
tuinders in de keten. Er is bij het Kabinet aandacht voor oneerlijke handelspraktijken, eerlijke prijzen 
en betere marges voor de boer en tuinder. Als LTO vinden we dit een goede ontwikkeling, alleen is 
het, naast het Jongeboerenfonds, nog niet concreet genoeg. Het Kabinet wil ook meer waardering 
voor voedsel en voedselverspilling en mededingingsregels voor duurzame initiatieven aanpakken. 
Dit zijn dossiers waar wij ons al jaren lang sterk voor maken. Laten we meters gaan maken. 
 
Innovatieve wereldspeler 
In de landbouwvisie wordt de land- en tuinbouw beschreven als een innovatieve wereldspeler. Een 
innovatieve wereldspeler vooral ook op het terrein van de kringlooplandbouw. LTO Nederland is het 
eens met deze positionering die ook zijn weerslag moet krijgen in het Klimaatakkoord. Wij zijn dan 
ook verheugd dat de financiering van het groene onderwijs gelijk is getrokken met het overige 
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onderwijs. En wij volgen de lijn van missie gedreven innovatie die beter aansluit bij vragen uit de 
maatschappij. We laten dit ook zien in de kennis- en innovatieagenda’s van de Topsectoren 
Agro&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Maar wij hebben ook zorgen. Om de 
doelstellingen van de landbouwvisie en zeker ook het Klimaatakkoord te bereiken zijn beleidsruimte 
en forse financiële middelen (miljarden) nodig. Afgezien van bestaande regelingen voorziet de 
Miljoenennota hier niet in. Wij komen op korte termijn met concrete voorstellen hiervoor. Wij vragen 
al langer van de overheid om bijvoorbeeld nieuwe veredelingstechnieken in de plantaardige 
sectoren toepasbaar te maken. En om instrumenten waarmee bindende afspraken gemaakt kunnen 
worden, bijvoorbeeld via het afgeven van algemeen verbindend verklaringen, om op die manier de 
verduurzaming van de land- en tuinbouw te stimuleren. 
 
60 miljoen voor plantgezondheid  
Met onze ambitie ‘Gezonde teelt, gezonde toekomst’ heeft LTO Nederland een programma om de 
weerbaarheid van plant- en teeltsystemen te vergroten. We sluiten daarmee aan bij de 
landbouwvisie van dit Kabinet. De ambitie is om natuur en land- en tuinbouw meer met elkaar te 
verbinden, zodat in 2030 geen emissies meer plaatsvinden naar het milieu en geen residuen 
achterblijven. Nederlandse boeren en tuinders kunnen zo een sterke marktpositie verwerven met 
een duurzaam (geteeld) product en zo wereldwijd toonaangevend zijn en blijven. LTO Nederland wil 
grote stappen zetten op dit terrein van plantgezondheid. Om dit te kunnen realiseren is geld nodig. 
Wij schatten dat 60 miljoen euro nodig is voor de komende vijf jaar onder meer voor onderzoek, 
innovatie, educatie, kennis verspreiden, stimulerende instrumenten en monitoring.  
 
Voorstellen balans arbeidsmarkt geven nog geen vertrouwen 
De voorstellen voor herstel van de balans op de arbeidsmarkt geven nog geen vertrouwen bij 
werkgevers in de land- en tuinbouw. LTO Nederland vindt dat het Kabinet onvoldoende oplossingen 
biedt voor de grote problemen op de arbeidsmarkt. Op loondoorbetaling bij ziekte moeten echt 
stappen worden gezet die werkgevers meer zekerheid bieden om werknemers in dienst te nemen, 
waarbij geleerd kan worden van de inspanningen van de agrarische sector op preventie en 
verzuimbegeleiding die tot lage verzuimpercentages leiden. De beprijzing van tijdelijke arbeid door 
de afschaffing van sectorale ww-fondsen en de invoering van transitievergoeding vanaf dag 1 
zorgen vooral bij agrarische werkgevers met seizoenarbeid tot onacceptabele kostenstijgingen. 
Deze plannen moeten worden aangepast. Ondanks de sterke groei van de economie staan nog 
altijd veel mensen aan de kant en hebben agrarische werkgevers tegelijkertijd forse problemen om 
in hun vacatures te voorzien. Snelheid is nodig om samen met werkgevers tot een regionale 
maatwerkaanpak te komen en perspectief op werk te realiseren. 
 
Zorg om afwenteling lastenverlichting en klimaatbestendig maken van fiscale stelsel 
LTO Nederland is blij met de eerste stappen om de belastingen voor ondernemers te verlagen, 
maar de belastingvoorstellen zijn slechts kleine stapjes vooruit. De verhoging van de BTW naar 9% 
en de afschaffing van dividendbelasting worden wel degelijk afgewenteld op boeren en tuinders. 
LTO Nederland is tegen afschaffing van de dividendbelasting die de schatkist alleen maar geld 
kost. Dit kan beter geïnvesteerd worden in lastenverlichting van boeren en tuinders. De droogte dit 
jaar en de wateroverlast uit het verleden laten zien dat meer nodig is om de enorme financiële 
risico’s het hoofd te bieden. LTO Nederland pleit opnieuw voor afschaffen van de 
assurantiebelasting op de Brede Weersverzekering. Dit is inmiddels een basisvoorziening voor 
boeren en tuinders en niet vergelijkbaar met andere verzekeringen. Tot slot vindt LTO Nederland 
het hoog tijd om het fiscale stelsel klimaatbestendig te maken. Ondernemers moeten in staat 
worden gesteld om fiscaal te reserveren in een ‘klimaatreserve’ voor het opvangen van schade als 
gevolg van klimaat- en marktverstoringen. 
 
Wij zijn graag bereid onze concrete voorstellen op de diverse dossiers nader toe te lichten.  
 
 
Hoogachtend, 
 

 
Marc Calon 
Voorzitter LTO Nederland 


