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Geachte heren Koolmees en Wiebes, / Beste Wouter en Eric, 
 
Aan de basis van de voedselproductie in Nederland staan boeren en tuinders; onze leden. Zij 
werken dagelijks met enorme inzet om de voedselproductie in deze crisistijd op gang te houden. 
Dat is geen gemakkelijke opgave met de afgekondigde maatregelen in Nederland zelf en al 
helemaal niet door de beperkende maatregelen in het buitenland. De land- en tuinbouw leidt forse 
schade, doet er alles aan om de productie van voedsel op gang te houden en roeit met de riemen 
die er zijn qua beschikbaarheid van seizoenarbeiders. 
 
Ook worstelen boeren en tuinders met de RIVM-maatregelen in relatie tot teelt- en oogstwerkzaam-
heden en huisvesting van arbeidsmigranten. In de afgelopen dagen zien we dat de landen om ons 
heen, zoals Duitsland en België, forse maatregelen nemen om werkgevers met seizoenarbeid in de 
land- en tuinbouw te steunen. Zo kondigde Duitsland een groot pakket maatregelen aan waarmee 
onder meer agrarische werkgevers gedurende de komende vier maanden voor seizoenarbeiders 
geen sociale werkgeverspremies hoeven af te dragen. Ook België verruimde deze week met 
onmiddellijke ingang regelingen voor werkgevers met seizoenarbeiders die leiden tot lagere kosten. 
 
Daarnaast zien we ook dat landen hun grenzen sluiten wat problemen oplevert in de sectoren die 
veel seizoenarbeid hebben. Dit ondanks onze eigen initiatieven van platforms als 
www.helponsoogsten.nl en www.werkenindelandentuinbouw.nl waar vraag en aanbod van 
personeel bij elkaar wordt gebracht. 
 
De land- en tuinbouw lijdt ontegenzeggelijk forse schade. LTO Nederland (LTO) schat het komende 
half jaar de schade al op bijna EUR 5 miljard door de Corona-crisis. Dit is exclusief de schade in 
andere schakels van de voedselketen en de schade op de langere termijn. 
LTO vraagt om snel een pakket met maatregelen voor de land- en tuinbouw en stelt het volgende 
voor: 
1) Er dient snel een Noodfonds Land- en Tuinbouw te komen dat financiële ondersteuning biedt 

aan boeren en tuinders die door de Corona-crisis in de problemen komen. Het fonds moet 

gericht zijn op het bieden van toekomstsperspectief voor bedrijven door omzetschade te 

compenseren. 

2) De Nederlandse voedingsketen (van boer tot bord) moet per direct worden aangemerkt als 'vitale 

sector' voor Nederland. Op de lijst van de NCTV ontbreekt de voedingsketen als vitale sector. 
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3) Boeren en tuinders en hun werknemers zijn een onmisbare en vitale schakel voor de 

voedselvoorziening van ons land. LTO vindt het daarom van groot belang dat deze beroepen 

ook worden aangewezen als 'cruciaal beroep' zodat teelt- en oogstwerkzaamheden ten allen 

tijde ongehinderd kunnen doorgaan. 

LTO vraagt concreet dat: 

a. Werknemers van boeren en tuinders indien nodig een beroep kunnen doen op kinderopvang. 

b. Buitenlandse seizoenarbeiders ongehinderd grenzen kunnen passeren om in Nederland in de 

komende maanden te werken in de teelt- en oogst van groenten en fruit. 

c. Maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden met de Inspectie SZW en het Veiligheidsberaad 

om ongehinderd teelt- en oogstwerkzaamheden, georganiseerd vervoer van werknemers en 

huisvesting mogelijk te houden in overeenstemming met de RIVM-maatregelen en hand-

having daarop. 

4) De agrarische sector heeft een grote behoefte aan personeel en zet alles op alles om het tekort 

aan arbeidskrachten op te lossen. Hiertoe zijn mede op initiatief van LTO de platforms 

www.helponsoogsten.nl en www.werkenindelandentuinbouw.nl opgericht om vraag en aanbod 

bij elkaar te brengen. 

Agrarische werkgevers zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een stapeling van werk-

geverslasten. Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn per 2020 vooral werkgevers 

met seizoenarbeid extra getroffen. LTO vindt het noodzakelijk dat met terugwerkende kracht 

vanaf 1 maart 2020 voor acht maanden het volgende mogelijk wordt gemaakt zodat werkgevers 

hun werkgeverslasten tijdelijk lager zien worden: 

a. Voor de duur van acht maanden vallen werknemers onder de 21 jaar altijd onder de lage 

WW-premie ongeacht het aantal uren dat wordt verloond. Momenteel geldt op grond van 

artikel 27 Wfsv een lage WW-premie als maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) 

of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) wordt verloond. De uitgebreide inzet 

van jongeren zou bovenstaande grenzen kunnen overschrijden waardoor alsnog de hoge 

WW-premie verschuldigd is. Deze bepaling moet tijdelijk buiten werking worden gesteld. 

b. Voor seizoenarbeiders (die maximaal negen maanden per jaar werkzaam zijn en waarvoor in 

de CAO’s afspraken zijn gemaakt inzake toepassing van de ketenbepaling) wordt gedurende 

acht maanden de lage WW-premie toegepast. De agrarische sector is in hoge mate afhanke-

lijk van seizoensgebonden arbeid. Voor deze kortdurende, tijdelijke contracten geldt nu de 

hoge WW-premie. De komende weken en maanden is deze seizoensarbeid hard nodig, 

terwijl de prijzen van producten stevig onder druk staan. De gevraagde, tijdelijke, 

toepassing van de lage WW-premie is direct nodig. 

c. Verschillende sectoren in de land- en tuinbouw hebben het komende seizoen veel tijdelijk 

personeel nodig. De sluiting van grenzen betekent dat er minder seizoenarbeiders uit het 

buitenland beschikbaar zijn, terwijl de werkloosheid in Nederland oploopt. LTO vraagt het 

Kabinet om mogelijk te maken dat met een bonus vervangend werk tijdelijk kan worden 

geaccepteerd en dat bijverdiensten niet op uitkeringen hoeven te worden gekort. 

 
LTO onderstreept nogmaals het belang van een adequate voedselvoorziening en het feit dat boeren 
en tuinders en hun werknemers hierin een essentiële sleutelrol vervullen. Het aangekondigde nood-
pakket biedt een eerste stap om de crisis door te komen. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet, 
maar er is meer nodig. LTO Nederland verzoekt het Kabinet om met spoed bovenstaande 
voorstellen op te pakken. Wij gaan graag daarover met u in gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Marc Calon 
Voorzitter LTO Nederland 
 
 
c.c. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Minister C.J. Schouten 
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