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Excellentie, Geachte mevrouw Van Gennip, Beste Karien,  
 
Namens LTO Nederland wil ik u van harte feliciteren met uw benoeming tot Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik wens u veel succes toe in het vervullen van deze 
eervolle, uitdagende en belangrijke verantwoordelijkheid.  
 
Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen om het verdienvermogen van 
Nederland en de welvaart voor alle Nederlanders op peil te houden. Hoewel, noodzakelijk en 
gewenst, de focus nu sterk ligt op het beteugelen van de coronapandemie en het 
ondersteunen van werkenden en werkgevers, is nieuw beleid en zijn investeringen nodig om 
werkgevers en werkenden ook daadwerkelijk in staat te stellen om het toekomstige 
verdienvermogen te gaan realiseren. LTO Nederland ziet, als één van de 3 centrale 
werkgeversorganisaties, in lijn met het SER-advies “Zekerheid voor mensen, een wendbare 
economie en herstel van de samenleving” belangrijke opgaven op gebied van het functioneren 
van de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning en leven lang ontwikkelen. 
 
LTO Nederland vertegenwoordigt ruim 30.000 boeren en tuinders in de land- en tuinbouw die 
veelal ook werkgever zijn van groot tot klein. Zij verschaffen werk aan meer dan 300.000 
arbeidskrachten. Onze boeren, tuinders, kwekers en telers werken dagelijks voor een groen en 
gezond Nederland. Daarmee dragen we volop bij aan de economie, de werkgelegenheid en 
het Nederlandse landschap. Het is een prachtig vak en een prestatie om trots op te zijn, maar 
mijn sector, en daarmee alle individuele ondernemers en hun gezinnen, staan onmiskenbaar 
voor grote uitdagingen.  
 
Werkgevers in de land- en tuinbouw dragen volop bij aan werkgelegenheid. Zij hebben een 
groot belang bij een goed functionerende arbeidsmarkt, maar ervaren die als star door de 
sterke regulering. Mede namens onze werkgevers in de land- en tuinbouw vraag ik u om met 
ons het gesprek hierover het gesprek aan te gaan. 
 
Al vele jaren wordt gesproken over het functioneren van de arbeidsmarkt en de regulering door 
de wetgeving. Ik ben ervan overtuigd dat in het huidige tijdsgewricht er een stevige herziening 
nodig is van de regulering van de arbeidsmarkt. De Commissie Borstlap heeft daar al goede 
voorstellen voor gedaan, maar ook in bovengenoemd SER-advies staan goede voorstellen. 
LTO Nederland gaat graag, samen met de collega’s in de Stichting van de Arbeid, het gesprek 
hierover aan om tot beter passende regelgeving te komen die werkenden én werkgevers op de 
arbeidsmarkt ten goede komt.  
 
Specifiek vraag ik uw aandacht ook voor het fenomeen seizoensarbeid in de land- en 
tuinbouw. Seizoensarbeid is niet zomaar tijdelijk werk, maar is per definitie tijdelijk als gevolg 
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van klimaat- en natuurlijke omstandigheden. Appels pluk je in september; asperges steek en 
eet je in het voorjaar. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is 
seizoenarbeid geschaard onder tijdelijke arbeid en moet over deze tijdelijke 
seizoenscontracten de hoge ww-premie worden afgedragen. Werkgevers in de land- en 
tuinbouw hebben niet de keuze om seizoenarbeid in een vast contract te gieten omdat 
seizoenarbeid per definitie tijdelijk is. LTO Nederland vindt dat oneerlijk en ook de Tweede 
Kamer, die bij motie van Wiersma/Heerma, het kabinet heeft gevraagd om hier een oplossing 
voor te vinden. Hoewel al langere tijd door uw Ministerie onderzoek wordt gedaan naar 
oplossingen, blijft een oplossing uit. Ik doe een beroep op u om met ons snel tot een oplossing 
te komen.  
 
De uitdagingen op gebied van de arbeidsmarkt, inkomensbeleid, verbetering van de sociale 
zekerheid, leven lang ontwikkelen en last but not least transities vragen veel 
aanpassingsvermogen van werkenden en werkgevers. Dit moet in goede banen worden geleid 
en vraagt om afstemming, draagvlak en betrokkenheid van ‘de polder’ waar LTO Nederland als 
werkgeversorganisatie van werkgevers in de land- en tuinbouw onderdeel van is.  
 
LTO Nederland staat voor goed werkgeverschap. Zij durft haar verantwoordelijkheid te nemen. 
Dat doen wij ook graag samen met onze collega-organisaties in de Stichting van de Arbeid en 
ook graag met het Ministerie van SZW. Ik nodig u graag uit om de kansen en uitdagingen waar 
agrarische werkgevers in de praktijk tegenaan lopen in een werkbezoek op locatie bij 
werkgevers te bespreken. Ik hoop u spoedig te spreken.  
 
Voorzitter LTO Nederland 
Hoogachtend, 
 
 
Sjaak van der Tak 
Voorzitter LTO Nederland 


