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Excellentie, Beste Carola,
Via deze brief wil LTO Nederland graag haar waardering uitspreken voor uw optreden in deze
crisistijd. De agrarische sector wordt hard getroffen met een gemêleerd beeld per deelsector.
Speciale aandacht is nodig voor die sectoren in met name de tuinbouw waar de vraag zo goed
als geheel wegvalt, maar ook voor de multifunctionele landbouw en de sectoren met grote
arbeidsvraagstukken met een arbeidsintensieve periode in het vooruitschiet. Dit vraagt om
proactief optreden op de vele uitdagingen die zich door de Corona-crisis aandienen en wij zien
vanuit het handelen van het ministerie een goede partner in de minister en haar ambtenaren.
Onze inzet is om het agrarisch bedrijfsleven zo normaal mogelijk te laten functioneren en de
voedselzekerheid in Nederland en Europa te waarborgen. Vanuit het kabinet is een stevig
noodpakket geleverd om onder meer de agrarische sector door de Corona-crisis te helpen.
De steun- en liquiditeitsmaatregelen kunnen een deel van de oplossing zijn voor agrarische
ondernemers die in de knel komen. Desondanks lopen agrarische ondernemers nu al forse schade
op. Onze eerste inschattingen laten zien dat boeren en tuinders alleen al het komende halfjaar voor
bijna € 5 miljard worden getroffen. Dit bedrag kan flink oplopen als de crisis aanhoudt. Zwaardere
maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen, hebben direct invloed op boeren en
tuinders bij de afzet van hun producten. Dit omzetverlies brengt families in onzekerheid over hoe
ze financieel uit deze crisis komen en geeft zorgen over het toekomstperspectief van hun bedrijf.
Wij verzoeken daarom om zowel op Europees als nationaal niveau concrete stappen te nemen voor
vormen van compensatie- en schadevergoeding voor de door de crisismaatregelen geleden schade.
Hoewel de inzet van zowel het ministerie als van LTO Nederland nu primair ligt op het indammen
van de crisis en het tegengaan van acute liquiditeitsproblemen bij agrarische ondernemers, moet
ook vooruit worden gekeken. Wij denken over de invulling daarvan graag mee en stellen voor om
hierover op afzienbare termijn het gesprek met uw ministerie aan te gaan.
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De goede samenwerking in deze lastige tijd wordt gewaardeerd. In de uitdagingen die nog voor ons
liggen, komen we er enkel uit door samen de juiste stappen te zetten en lijnen kort te houden.
Met belangstelling zien wij uw reactie graag tegemoet.
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