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Excellentie, Beste Carola, 

 
De COVID-19 pandemie grijpt om zich heen. Iedereen wordt er door getroffen en ons leven is dit 
voorjaar veranderd. Dit is in de land- en tuinbouw niet anders. Boeren en tuinders ondervinden de 
economische gevolgen in toenemende mate aan den lijve. Wij willen onze waardering uitspreken 
voor de inzet van het kabinet en met name ook uw inzet om de schade voor de land- en tuinbouw 
waar mogelijk te beperken. De Nederlandse boeren en tuinders werken schouder aan schouder met 
hun ketenpartners om de voedselvoorziening op gang te houden. Ondertussen neemt de 
onzekerheid van dag tot dag toe. Er is sprake van grote vraaguitval omdat de food service vrijwel 
geheel plat ligt en veel buitenlandse markten niet bereikbaar. Daarnaast is er sprake van een hevige 
strijd om schapruimte in de supermarkten. Er is voorlopig geen concreet uitzicht op verbetering. De 
kans dat 2020 een verloren jaar wordt voor velen in de sector is groot.  
 
Voor LTO Nederland is het van groot belang dat er spoedig op Europees niveau een crisisfonds 
wordt ingericht en de grenzen voor zowel personen als goederen volop openblijven. Daarnaast 
willen wij uw aandacht vragen voor een aantal zaken, in het bijzonder met betrekking tot de 
versoepeling van de regels die gelden voor Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Een 
uitzonderlijk jaar vraagt immers om uitzonderlijke maatregelen, waarvoor wij uw steun vragen. 
 
Eerder uitbetalen van betalingsrechten 
LTO Nederland steunt uw inzet om de betalingsrechten vanaf 1 juli volledig en geheel uit te betalen. 
Op dit moment kan dat pas vanaf 16 oktober. De Europese Commissie moet toestemming geven 
om dit vanaf 1 juli te doen, zo nodig met bevoorschotting uit nationale middelen. Op deze wijze 
krijgen agrariërs sneller toegang tot liquiditeit en wel op een moment dat de nood mogelijk het 
grootst is. 
 
Snelle inzet van pijler 2 gelden ten behoeve van agrariërs 
De Europese Commissaris voor Landbouw en Plattelandsbeleid Janusz Wojciechowski heeft in een 
recent interview met POLITICO laten weten dat pijler 2 gelden die nog niet benut zijn, kunnen 
worden ingezet om boeren en tuinders die worden geraakt door de COVID-19 crisis direct te helpen. 
Hij geeft aan dat verzoeken van lidstaten snel zullen worden goedgekeurd. In het lopende 
plattelands ontwikkelingsprogramma (POP3) heeft Nederland een aanzienlijk deel van het budget 
voor de lopende budgetperiode 2014-2020 nog niet besteed. Dit geldt ook voor een deel van de 
gelden die de afgelopen jaren zijn overgeheveld van pijler 1 naar pijler 2. Wat LTO betreft moeten 
de gelden die zijn overgeheveld ten behoeve van de brede weersverzekering, Deltaplan Agrarisch 
Water (DAW) en agrarisch natuurbeheer (ANLB) beschikbaar blijven in pijler 2. Overige nog niet 
benutte gelden zouden alsnog in pijler 1 benut moeten worden via ophoging van de 
betalingsrechten. Dit is het snelst en eenvoudigst.  
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Versoepeling van de betalingsvoorwaarden 
De vergroeningseisen dienen in 2020 te worden vereenvoudigd: 

- De 5% ecologische aandachtsgebieden, zoals vanggewassen en akkerranden, mogen in 

2020 wat ons betreft van kracht blijven, maar moeten al tijdens de acht weken rustperiode 

die nu geldt, bewerkt, begraasd en geoogst kunnen worden.  Dit verruimt de mogelijkheden 

voor boeren en tuinders om het komend najaar, als de piek van de pandemie hopelijk 

achter ons ligt, tegen lagere kosten te kunnen produceren. 

- Er geldt in 2020 geen verplichting om voor de vanggewassen zaadmengsel te gebruiken. 

Dit verlaagt de kosten, vergroot de eenvoud en helpt boeren en tuinders om economischer 

gebruik te maken van de opbrengst van de vanggewassen. 

- De gewasdiversificatie-eis geldt niet in 2020. Deze eis was al nooit zinvol, maar leverde 

telers wel hoofdbrekens op en de RVO de nodige controle-inspanning. In dit crisisjaar kan 

dit achterwege blijven 

 
Marktbeleid  
De Europese Commissie heeft in de Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) ruime 
mogelijkheden om in tijden van marktcrises in te grijpen (artikelen 219-221). Daarnaast biedt artikel 
222 ruimte aan erkende interbranche-organisaties en producentenorganisaties om 
noodmaatregelen te treffen. Daarnaast zijn er natuurlijk de bestaande GMO-regelingen (private 
opslag, interventie). 

Voor de frietaardappelen is een opkoopprogramma nodig. Voor de melkvee, kalver- en 
schapenhouderij moet ingezet worden op private opslag. Voor de sierteelt moet ruim gekeken 
worden naar de mogelijkheden die de GMO biedt en dient de Europese Commissie actief mee te 
denken. 

Van belang is dat de benodigde fondsen voor de maatregelen worden gevonden in de marge van 
de landbouwbegroting zodat het bestaande crisisfonds wordt ontzien. Dit fonds is namelijk gevormd 
door de betalingsrechten eerst af te romen en derhalve niet effectief. Bij eerdere crises, zoals in 
2015 is het de Europese Commissie ook gelukt om het crisisfonds te ontzien. Het verzoek aan u, 
om u specifiek hiervoor in te zetten. Zo wordt voorkomen dat boeren en tuinders zelf feitelijk voor de 
crisissteun betalen.  

Verder dreigen er ook grote problemen voor de telers van asperges en paddenstoelen. Actieve 
promotie is nodig om te schade voor telers zo veel mogelijk te beperken.  

Voor alle genoemde sectoren geldt: maximaal inzetten op het open houden van grenzen voor onze 
producten, en de ontwikkeling van nieuwe markten zowel binnen als buiten de Europese Unie. De 
prijsval moet zo snel mogelijk beperkt en tot stand gebracht worden. Maximale inzet van de 
Europese Commissie en de Nederlandse regering is dringend gewenst. 

Dit alles,  ten behoeve van blijvende voedselzekerheid en stabiliteit in Nederland en de Europese 
Unie. LTO hoopt dat u deze voorstellen zo spoedig mogelijk betrekt bij de inzet van het kabinet in 
Brussel. We benadrukken nogmaals, dat de samenwerking in deze lastige tijd door ons bijzonder 
wordt gewaardeerd.  Graag zetten het constructieve overleg dat LTO met u en uw ministerie heeft in 
deze crisissituatie voort om de schade voor de Nederlandse boeren en tuinders te beperken. 

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Marc Calon Hans Van den Heuvel 

Voorzitter LTO Nederland Directeur LTO Nederland 
 


