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2021 was een bewogen jaar. Bijna twee jaar na de eerste 
coronabesmetting in Nederland kwam er eindelijk een 
einde aan de lockdowns. Ondertussen duurt de stikstofcrisis 
voort, stijgen de kosten en worden we met nieuw of 
veranderend beleid rondom bijvoorbeeld waterkwaliteit en 
inkomensondersteuning geconfronteerd.

Dat zorgt voor veel onzekerheid, op het boerenerf en in uw 
gezinsleven. Als voorzitter van LTO Nederland leef ik met u 
mee.

Na maar liefst negen maanden stond een nieuw kabinet 
op het bordes. LTO begon al ruim voor de verkiezingen 
met het Verkiezingsmanifest om invloed uit te oefenen 
op de verschillende verkiezingsprogramma’s. In aanloop 
naar de verkiezingen is een Agrarische Programmatracker 
gepubliceerd met een overzicht van relevante 
partijstandpunten. Daarnaast zijn diverse debatten 
en gesprekken met kandidaten gevoerd. Hoewel het 
formatieproces regelmatig stil leek te staan, gold dat voor 
LTO Nederland absoluut niet. Zo werkten we aan Duurzaam 
Evenwicht, de Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij, 
onze Grondvisie, de lobby rondom het Nationaal Strategisch 
Plan en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, en het vele 
harde werk op kleinere en grotere onderwerpen van onze 
sectoren. Met resultaat – want hoewel er nog steeds veel 
op u afkomt, hebben we gelukkig ook een aantal van de 
grootste knelpunten opgelost.

Ook voor mij was het een bewogen jaar. Een 1,5 jaar geleden 
mocht ik voorzitter van LTO Nederland worden. Ik heb velen 
van u gesproken: digitaal, maar ook op het erf of aan de 
keukentafel. U besprak de uitdagingen waar u voor staat. Dat 
raakt me, en dat neem ik mee in de behartiging uw belangen 
– in Den Haag, Brussel, waar ik maar kom. 

In 2022 gaan we verder met waar we nu mee bezig zijn. Het 
uitvoerbaar krijgen van het coalitieakkoord zal komende tijd 
veel van ons vragen. Want het akkoord biedt perspectief, ook 
voor uw bedrijf. Maar dat zal niet vanzelf gaan. U kunt er op 
vertrouwen dat wij ons volledig voor u inzetten. Iedere dag.

VOORWOORD

Sjaak van der Tak,
voorzitter LTO Nederland

https://www.lto.nl/
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2021

1 januari:
Sjaak van der Tak start als 

nieuwe voorzitter LTO Nederland
Verdienvermogen verbeteren 

staat centraal

6 nieuwe 
portefeuillehouders 

starten bij LTO Nederland

Openstelling verruimde TVL-coronaregeling
Dankzij de inspanningen van LTO Nederland 

wordt de regeling TVL vanaf januari 2021 
voor ondernemers in de land- en 

tuinbouw nog beter toegankelijk én 
aanzienlijk verruimd.

23 februari: Voedselverkiezingdebat
 (met CBL en FNLI)

eerste van een reeks debatten 
in aanloop naar TK 2021

6 maart:
 Grondvisie LTO 

Nederland

Tweede 
Kamerverkiezingen
Land- en tuinbouw 

staat nadrukkelijk op 
de agenda tijdens de 

formatie

Opdracht SER naar potentieel 
landbouwakkoord

Sociaaleconomische impact van 
stikstofdossier, verdienvermogen en 

toekomstperspectief 
van agrarische sector

Verschillende belanghebbenden 
uit hele ketens in de voedings- 

en landbouwsector werken 
samen om het verdienvermogen 

van de boer te vergroten. 

LTO Nederland organiseert voor  de 
eerste keer de Europaweek. Met onder 

andere een ‘town hall’ waarbij boeren en 
tuinders het gesprek kunnen aangaan met 

Eurocommissaris Frans Timmermans

25 mei: 
Duurzaam Evenwicht: Gezamenlijk 

voorstel boeren-, natuur- en 
ondernemersorganisaties om uit 

stikstofimpasse te komen

Ondernemersorganisaties 
maken afspraken in SER 
over versterken brede 

welvaart

Wateroverlast Limburg 
en

Zuid-Nederland

Tweede Kamer stemt vlak voor het zomerreces over 
zo’n 200 moties. Verschillende voor de agrarische 

sector relevante moties worden zelfs nog diezelfde 
avond ingebracht bij het debat over de LNV slotwet 

en jaarverslag. LTO Nederland kijkt terug op 
verschillende successen bij deze laatste stemmingen 

voor het zomerreces van start gaat. 

Media berichten over 
scenario’s grootschalige 

onteigening
Reacties LTO in de media

Concept 7e Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn

 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Europees Parlement stemt in met 
‘van boer tot bord’-strategie

LTO-inbreng consultatie 
7e Actieprogramma 

Nitraatrichtlijn

Loket voor de Wet oneerlijke 
handelspraktijken is open

Agrarische sector 
bespreekt maatwerkplan 

7e Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn

Hoofdlijnen waterschade 
Zuid-Nederland bekend

Grote zorgen over 
vogelgriepsituatie die 

de kop op steekt

Ontwerp 
legalisatieprogramma 

PAS-melders

Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur bevestigt: geef 
boeren ondernemersvrijheid 

binnen duidelijke kaders

Tweede Kamer stemt in de LNV-begroting 
voor middel- in plaats van doelvoorschriften 

in stikstofdossier, herziening van het 
mestbeleid waarbij de bodem centraal 

staat en langjarige pacht

Coalitieakkoord bereikt voor 
kabinet-Rutte IV: vele 

miljarden voor agrarische 
transitie, tijdspad 

en uitvoering problematisch

Minister Grapperhaus  van 
Justitie & Veiligheid aan de 
slag met dierenextremisme

Europees Parlement akkoord 
met GLB, nationale invulling 

met NSP in kritieke fase

TIJDLIJN

LLTB 125 jaar en ZLTO 
125 jaar, met bezoek van 

H.K.H. Prinses Beatrix

Samen met onderzoeksbureau 
Direct Research heeft LTO Nederland 

onderzocht hoe leden naar de toekomst 
kijken en wat ze daarbij verwachten 

van LTO. Zo’n honderd leden in twaalf 
groepsgesprekken gingen in discussie 

over kansen en bedreigingen voor 
hun bedrijf en de sector, en over de 
belangenbehartiging door LTO en 

anderen. De standpunten die in deze 
gesprekken besproken werden daarna 
aan alle leden van LTO voorgelegd via 
een enquête. De reacties (2.630 leden, 

uit alle provinciën en alle sectoren) 
worden in 2022 gebruikt voor de 

Toekomstvisie van LTO.

Waardering voor 
agrarische sector zet door 
blijkt uit Agrifoodmonitor

LTO roept hulp in van 
samenleving bij 

nieuwe nitraatregels
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Landbouwbelangenbehartiging stond in het jaar 2021 grotendeels 
in het teken van de verkiezingen. Na de stembusgang in maart 
volgde een langdurige formatie met uiteindelijk een nieuwe 
coalitie in december. Pas in januari 2022 stond het nieuwe kabinet 
op het bordes. Gedurende de hele tijd heeft LTO Nederland volop 
de verkiezingen en formatie ingezet. Dit is tot uiting gekomen 
in vele gesprekken en contactmomenten met politici alsook in 
diverse stukken die als input hebben gefungeerd: 

→ Reeds in 2020 is het Verkiezingsmanifest van LTO Nederland 
verschenen, met als inzet invloed uitoefenen op de 
verschillende verkiezingsprogramma’s die werden geschreven 
door de politieke partijen. 

→ In aanloop naar de verkiezingen is door LTO een Agrarische 
Programmatracker gepubliceerd. Dit gaf eenvoudig een 
overzicht van alle relevante standpunten op het gebied van 
land- en tuinbouw uit de verschillende verkiezingsprogramma’s.  
Daarnaast zijn er in het hele land diverse debatten en 
gesprekken met kandidaat-Kamerleden gevoerd. 

→ Begin maart, vlak voor de verkiezingen, presenteerde LTO 
Nederland haar zogenaamde Grondvisie, zoals ook in het 
jaarplan was voorzien. Voor het plan is volop media-aandacht 
geweest, mede door het pleidooi voor landaanwinning en de 
oproep om juist meer in plaats van minder grond beschikbaar te 
stellen.

→ Eind mei, terwijl de formatie reeds liep, presenteerde LTO 
Nederland samen met Stichting Natuurmonumenten, Stichting 
Natuur & Milieu, Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB 
Nederland het plan Duurzaam Evenwicht. Een breed gedragen 
plan voor verdere stikstofreductie, versterking van de natuur en 
een bijbehorend budget van circa €15 miljard. 

→ Begin juni presenteerde de portefeuillehouder Platteland 
en Omgeving en de vakgroep Melkveehouderij samen 
met Rabobank, NZO en NAJK het plan Coalitie Transitie 
Melkveehouderij (CTM). Eveneens een handreiking vanuit de 
sector in de stikstofcrisis.

→ Bij de presentatie van het coalitieakkoord in december bleek dat 
alle inzet haar weerslag gekregen. Met name de omvangrijke 
financiën voor het aanpakken van het stikstofprobleem 
zijn een winstpunt te noemen. Leden de volgende dag zijn 
met een webinar uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe 
kabinetsplannen.

VERKIEZINGEN

https://www.lto.nl/
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In september 2020 is het Uitvoeringsprogramma 
Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 gepresenteerd.  
Voor de uitvoering van acties in het uitvoeringsprogramma 
heeft LTO het Praktijkprogramma Plantgezondheid 
opgesteld. Centraal thema in dit programma is het 
werken aan bouwstenen voor systeemdoorbraken 
binnen teeltsystemen in de praktijk. Dit wordt ingevuld 
door dertien sectorale en regionale pilots en meerdere 
horizontale thema’s, waaronder onkruidbeheersing en 
biostimulanten. LTO werkt in dit het programma nauw 
samen met Royal Cosun, Glastuinbouw Nederland, KAVB, 
SPB en NFO. De uitvoering van het praktijkprogramma 
start in 2022. In 2020 is het 4e Fonds Kleine Toepassingen 
(FKT) beëindigd. Vrijwel het volledige fondsbudget is 
uitgeput. Het fonds voorziet dus aantoonbaar in een 
behoefte. De druk op een effectief maatregelen en 
middelenpakket voor kleine teelten zal naar verwachting 
de komende jaren verder toenemen. Het behoud van 
deze teelten, ook wel ‘speciality crops’ genoemd, is 
economisch en maatschappelijk van groot belang. Zowel 
de plantaardige sectoren als LNV hebben aangegeven 
een nieuw fonds te willen starten.

Behaalde resultaten:
→ Formuleren Praktijkprogramma Plantgezondheid;
→ FTK-overbruggingsfonds voor 2021 en 2022 ingesteld, 

opbouwend naar een nieuw fonds vanaf 2022;
→ Financiële impuls via FTK aan toelatingen van laag-

risicoproducten voor kleine teelten of toepassingen.

Punten van zorg:
→ Gewasbeschermingsmiddelen zijn een emotioneel 

beladen politiek onderwerp. Niet alleen in de 
landelijke politiek maar ook op plaatselijk niveau. 
Dit is een zorgelijke en ongewenste ontwikkeling. 
Zo hebben verschillende regionale overheden 
het standpunt ingenomen dat in situaties het 
onkruidbestrijdingsmiddelen glyfosaat niet meer mag 
worden toegepast. Het besluit is niet gebaseerd op 
feiten, maar op emoties. Met hun besluiten gaan de 
overheden op de stoel zitten van de wetgever en het 
Ctgb. Ze ondermijnen daarmee de risicobeoordeling op 
basis waarvan middelen worden toegelaten.

GEZONDE PLANTEN

Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten: “Het kost steeds meer 
moeite om een gezond en rendabel gewas te telen – het pakket gewas-
beschermingsmiddelen neemt af en effectieve en betaalbare alternatieven 
blijven uit. De overheid moet de teler centraal stellen bij de transitie naar 
weerbare teelten, waarbij de overheid en keten ook zelf aan zet zijn!”

https://www.lto.nl/
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In 2021 heeft de portefeuille aan diverse thema’s 
gewerkt. Het project hittestresscheck.nl, waarin we 
samenwerken met Royal GD, werd door de minister als 
succesvol bestempeld. Daarnaast werkte de portefeuille 
al enige tijd aan een evacuatiedraaiboek voor vee. De 
noodzakelijke uitvoering ervan werd extra duidelijk met 
de overstromingen in Limburg en Oost-Brabant. LTO 
heeft daarom de Veehouderij Evacuatie Beoordeling (VEB) 
in 2021 nader ontwikkeld. Het is van belang dat we als 
sector voorbereid zijn op overstromingen en effectieve 
evacuatie van dieren. Ook sterfte van jonge dieren stond 
hoog op de agenda. Inspanningen van LTO zijn vanaf het 
begin gericht op het verleggen van de focus van sterfte 
naar zorg voor jonge dieren. Dit heeft geresulteerd in 
de benchmark ‘Zorg jonge dieren’. Ten slotte heeft de 
portefeuille, in samenwerking Nederlandse en Europese 
landbouwkoepels, dierenartsen en farmaceuten, een 
succesvolle lobby gevoerd tegen een voorgesteld verbod 
van het Europees Parlement op het gebruik van sommige 
medicijnen en antibiotica voor dieren. 

Behaalde resultaten:
→ Oplevering website hittestresscheck.nl;
→ Verleggen focus van sterfte van jonge dieren naar zorg 

voor jonge dieren;
→ Veterinair advies in plaats van emotie leidend laten zijn 

in diergeneesmiddelenbeleid;
→ Verdere afname veterinair antibioticagebruik.

Punten van zorg:
→ Zowel de Eerste als Tweede Kamer hebben ingestemd 

met een amendement van de Partij voor de Dieren op 
de Wet dieren. Ondanks een sterke, gezamenlijke lobby 
van landbouw- en ketenpartijen. Dit amendement zal 
grote impact onze sector hebben. Het coalitieakkoord 
spreekt echter over een wettelijk convenant. Dat 
biedt ruimte om verduurzamingsplannen van de 
sectoren verder door te vertalen, waarmee gerichte 
toekomstdoelen ter verbetering van dierwelzijn worden 
vastgesteld. 

GEZONDE DIEREN

Jeannette 
van de Ven, 
portefeuillehouder 
Gezonde dieren: 

“2021 was een dynamisch jaar met 
veel uitdagingen voor de 
veehouderij met een sterke focus 
op dierenwelzijn. Het komende jaar 
blijven we werken om 
diergezondheid- en welzijn nog 
verder te verbeteren in relatie tot 
andere doelstellingen op het erf. 
Integraal werken aan een gezonde 
toekomst voor mens en dier.”

https://www.gddiergezondheid.nl/hittestress
https://www.gddiergezondheid.nl/hittestress
https://www.lto.nl/
https://www.gddiergezondheid.nl/hittestress
https://www.gddiergezondheid.nl/hittestress
https://www.gddiergezondheid.nl/hittestress
https://www.gddiergezondheid.nl/hittestress
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In 2021 is de portefeuillecommissie ingericht. Op gebied 
van klimaat is de uitvoering van het Klimaatakkoord 
gaande. In een moeizaam proces worden deze 
afspraken uitgewerkt in werkgroepen, waarin LTO ook 
deelneemt. Zo heeft LTO medio 2021 het Klimaatplan 
van de zuivel voorgesteld. Deze bedrijfsspecifieke 
aanpak inclusief individuele afrekenbaarheid is bij 
LNV neergelegd, tot op heden zonder reactie. In 
pilots en demo’s wordt onderzoek gedaan naar 
positieve prikkels om bedrijfseconomisch verantwoord 
klimaatmaatregelen te nemen. In het voorjaar van 2021 
heeft de EU een Klimaatwet vastgesteld. Om in 2050 als 
continent klimaatneutraal te worden, worden strengere 
emissiereductiemaatregelen genomen onder het ‘Fit for 
55’-pakket. Ook het nieuwe coalitieakkoord voorziet een 
aanvullende emissiereductieopgave van 6 Mton CO2-eq. 
voor de land- en tuinbouw. Sinds 2021 neemt LTO plaats 
in de Adviesraad van het Nationaal Programma Regionale 
Energiestrategieën (RES). Knelpunten als netcapaciteit, 
maatschappelijke kosten, natuur en landschap en het 
meer kunnen toepassen van zon op daken zijn daar door 
LTO behandeld. 

Behaalde resultaten:
→ LTO-voorstel Klimaatplan van de zuivel ten behoeve van 

de uitvoer van het Klimaatakkoord;
→ Onderzoek naar bedrijfseconomisch verantwoorde 

klimaatmaatregelen in pilots en demo’s;
→ Lid Adviesraad Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategieën (RES);
→ Aangenomen motie voor een kenniscentrum waterstof 

voor decentrale overheden.

Punten van zorg:
→ Moeizame uitwerking van het Klimaatakkoord;
→ Aanvullende emissiereductieopgave voor de land- en 

tuinbouw in het nieuwe coalitieakkoord;
→ Uitwerking en invoering van de wetsvoorstellen en 

strategieën onderliggend aan de Europese Green Deal, 
die voor meer vergroenings- en klimaateisen voor de 
landbouw zorgen;

→ Negatief beeld van monovergisting op bedrijfsniveau. 
Vergisting is een middel om bedrijfskringlopen te 
sluiten, emissies van methaan en ammoniak sterk 
te verlagen én kan een bijdrage aan de lokale 
warmtetransitie (‘van het aardgas af’) leveren. 

NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE

Edwin Michiels, 
portefeuillehouder Natuur, 
Klimaat en Energie:

“Klimaatverandering ondervinden we als boeren 
en tuinders aan den lijve, we zijn deel van de 
uitdaging maar zeker ook deel van de oplossing. 
We hebben behoefte aan een overheid die dat 
erkent en ons in onze kracht zet.”

https://www.lto.nl/
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“Ik viel met het 7e APN met mijn neus in de boter. 
Maar ik ben trots op het feit dat de maatwerk- 
aanpak van de sector is opgenomen in het 
definitieve actieprogramma.”

Tineke de Vries, 
scheidend 
portefeuillehouder 
Bodem en water: 

In het eerste kwartaal van 2021 droeg portefeuillehouder 
Claude van Dongen het stokje over aan Tineke de 
Vries. Het jaar stond met name in het teken van het 7e 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Direct na publicatie 
van het ontwerp 7e APN is vanuit de portefeuille 
afstemming gezocht met betrokken vakgroepen, 
regionale LTO’s en gelieerde sectororganisaties. Samen 
hebben we een omvangrijke reactie ingediend bij het Rijk. 
Verder hebben we samen met onder andere NAJK, POV, 
NAV, BO Akkerbouw, NZO, Cumela en Rabobank gewerkt 
aan een maatwerkaanpak. Dit als alternatief op de door 
LNV voorgestelde maatregelen. Vanuit de portefeuille 
hebben we veel aandacht geschonken aan communicatie 
naar en betrokkenheid van onze leden in het hele traject. 
Hierbij kan worden gedacht aan vlogs, nieuwsberichten 
en webinars. Naast het APN is er veel energie gestoken 
in discussie omtrent de afschaffing van de geborgde 
landbouwzetels in het waterschapsbestuur. Ook hebben 
we met succes inzet gepleegd om extra fosfaatvrijstelling 
te krijgen voor de inzet van bodemverbeteraars.

Behaalde resultaten:
→ Ruimte voor een maatwerkaanpak in het 7e APN;
→ Diverse scherpe randen van het 7e APN gehaald;
→ Aangenomen motie voor extra fosfaatvrijstelling 

bodemverbeteraars;
→ Coulanceregeling voor de voorgenomen maïsteelt op 

pachtpercelen;
→ Opnieuw groei voor het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer;
→ Uitstel van de inzaaidatum voor vanggewassen na de 

maïsoogst na zorgen leden.

Punten van zorg:
→  De aankondiging van een Europese Bodemrichtlijn door 

de Europese Commissie;
→ Initiatiefwetsvoorstel schrappen geborgde zetels in het 

waterschapsbestuur;
→ Onduidelijkheid over het verlenen van derogatie voor 

2022; 
→ Gevolgen voorgestelde contouren van het toekomstige 

mestbeleid;
→ De traagheid waarmee de inrichting van de Afrekenbare 

Stoffenbalans verloopt.

BODEM EN WATER

https://www.lto.nl/
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Trienke Elshof-Witteveen, portefeuillehouder Platteland en omgeving:
“We zetten al drie jaar vol in op het stikstofdossier. We dragen goede 
oplossingen aan om uit de impasse te komen. Het wordt tijd dat boeren 
perspectief krijgen en het vergunningvliegwiel op gang komt.”

Om uit de impasse van het stikstofdossier te komen 
heeft LTO samen met andere maatschappelijke 
partners het plan Duurzaam Evenwicht geschreven. 
Kern is om via innovatie en het faciliteren van 
stoppers forse stikstofreductie te bereiken. De 
vakgroep Melkveehouderij heeft samen met 
andere ketenpartners gewerkt aan de Coalitie 
Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM). Daarmee 
wordt invulling gegeven aan 28% stikstofreductie 
via managementmaatregelen en innovatie. Tevens 
heeft LTO een intensieve lobby gevoerd om PAS-
melders te legaliseren. Dankzij LTO is er een 
legalisatieprogramma voor de PAS-melders in de Wet 
stikstofreductie en natuurverbetering opgenomen. Ook 
krijgen de PAS-melders nu een deel van hun advies- 
en legeskosten terug. Bij wet is ook bepaald dat de 
provincies bij het opstellen van de gebiedsplannen een 
sociaaleconomische afweging moet maken. Voorts 
heeft LTO ingezet op behoud stikstofruimte, de ‘latente 
ruimte’. LTO pleit ervoor om bemesten en beweiden 
vergunningsvrij te houden en levert onderbouwing om 
de RAV-lijst voor emissiearme stalsystemen overeind te 
houden.

Behaalde resultaten:
→ Ontwikkeling van het stikstofreductieplan Duurzaam 

Evenwicht met maatschappelijke partners;
→ Concrete aanpak met ketenpartners in de Coalitie 

Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM) voor verdere 
stikstofreductie in de melkveehouderij;

→ Wettelijk legalisatieprogramma voor PAS-melders;
→ Terugvordering van advies- en legeskosten mogelijk voor 

PAS-melders; 
→ Sociaaleconomische afweging wettelijk verplicht in 

gebiedsplannen; 
→ Coulanceperiode tot 1 juli 2022 voor de registratieplicht 

landbouwvoertuigen. 

Punten van zorg:
→ Na drie jaar stikstofcrisis zijn we nog diep in het juridische 

moeras. Duizenden boeren zitten in onzekerheid over 
de toekomst. Ze hebben geen vergunning, ook al 
hebben ze altijd volgens de regels en te goeder trouw 
gehandeld. Ze kunnen niet investeren, omdat onduidelijk 
is of en hoe de voedselproductie in bepaalde gebieden 
langjarig de ruimte krijgt. Cruciaal bij de uitwerking is 
dat de vrijgekomen stikstofruimte wordt ingezet om 
de PAS-melders aan een vergunning te helpen. Deze 
ondernemers, die altijd volgens de wet en te goeder 
trouw hebben gehandeld en onder het oude PAS-stelsel 
geen vergunning kónden aanvragen, worden bedreigd in 
hun bedrijfsvoering door de handhavingsverzoeken van 
milieuactivisten;  

→ In alle provincies is men gestart met de gebiedsgerichte 
aanpak (GGA). In 2021 is duidelijk geworden dat de GGA 
niet meer alleen gaat over stikstof maar dat bodem, water 
en klimaat ook onderdeel van de agenda worden. Het Rijk 
heeft daarvoor een regieorganisatie Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG) in het leven geroepen. LTO 
vindt integraliteit belangrijk, maar dit maakt de aanpak 
ook complex. Deze opgaven moeten wel reëel haalbaar 
zijn. Daarnaast moet toekomstperspectief landbouw een 
gelijkwaardig doel zijn in de GGA. 

PLATTELAND EN OMGEVING

https://www.lto.nl/
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De portefeuille heeft in 2021 haar visie op ondernemer-
schap en onderwijs uitgewerkt. Centraal staat renderend 
agrarisch ondernemerschap en goed werkgeverschap. 
In 2021 stond nog steeds in het teken van Covid-19 
en de knelpunten die ondernemers en werkgevers 
ervoeren. Zo zijn werkgevers ontzorgd met een 
praktisch coronaprotocol voor op de werkvloer, zijn 
webinars via de Werkgeverslijn georganiseerd en zijn 
de coronasteunpakketten aangepast. Zo is onder druk 
van LTO Nederland een extra opslag in de TVL-regeling 
voor boeren en tuinders gerealiseerd. Op het gebied van 
werkgeverschap zijn nieuwe cao-afspraken gemaakt, 
is gestart met gesprekken over samenvoeging van 
huisvestingskeurmerken en zijn stappen gezet richting 
gemeenten voor het bouwen van meer huisvesting voor 
internationale werknemers. Ook worden ondernemers, 
via afspraken met de Belastingdienst, ontzorgd in hun 
belastingaangifte. De krapte op de arbeidsmarkt blijft nog 
steeds duidelijk voelbaar, waardoor overleg gestart is over 
het mogelijk maken van werving van seizoenarbeiders van 
buiten de EU. 

Behaalde resultaten:
→ Afspraken over extra financiële coronasteun voor boeren 

en tuinders;
→ Nieuwe cao Open teelten en start voorbereidingen cao’s 

Glastuinbouw en Dierhouderij;
→ Aangenomen motie zet druk op versneld oprichten 

Kenniscentrum Bedrijfsovername;
→ Vernieuwde afspraak toepassing ET-regeling 

internationale werknemers;
→ Uitrol programma Aanpak arbeidsmarktkrapte om het 

tekort aan werknemers op te lossen;
→ Afspraak over normen voor eenvoudigere 

belastingaangifte door boeren en tuinders;
→ Start programma Huisvesting internationale werknemers 

om meer en betere huisvesting te realiseren.

Punten van zorg:
→ Verhoging van het minimumloon zonder 

compensatiemaatregelen zorgt voor stijgende 
werkgeverslasten;

→ Uitzonderingpositie voor seizoenswerk in uitwerking 
advies Borstlap;

→ Arbeidsmarktkrapte brengt teelt en oogst van groenten 
en fruit in gevaar;

→ Strenge toekomstige financieringseisen voor banken 
beperken de kredietverlening en leiden tot hogere 
rente;

→ Het ongelijke speelveld voor werkgevers ten opzichte 
van omliggende landen. 

ONDERNEMERSCHAP EN ONDERWIJS 

“Ondernemers en werkgevers staan dagelijks 
voor grote uitdagingen en belangrijke 
beslissingen. Met onze inzet op de portefeuille 
Ondernemerschap en Onderwijs werken we aan 
randvoorwaarden en instrumenten die 
ondernemers en werkgevers in hun 
ondernemerschap ontzorgen.” 

Eric Douma, 
portefeuillehouder 
Ondernemerschap en 
onderwijs: 

https://www.lto.nl/
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In 2021 de laatste hand gelegd aan het nieuwe 
Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). LTO 
zette zich er samen met Europese organisaties voor 
in dat het GLB-geld ten goede komt aan boeren en 
tuinders. De voorwaarden voor de basisvergoeding 
en een eco-betaling zijn op details aangepast aan 
de wensen van de praktijk. Veel hangt echter af van 
de praktische invulling. Als LTO dringen we er op 
aan dat Nederland Europese regels niet verzwaart. 
Voor en achter de schermen werkte LTO met andere 
boerenorganisaties om er voor te zorgen dat de 
sector niet geconfronteerd wordt met onmogelijke 
eisen in de Europese Green Deal. Voor de toelating 
van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger 
is de afgelopen jaren meer ruimte ontstaan in de 
wetgeving, maar concrete toelating is er nog niet. 
Voor verlenging van de derogatie is er steeds 
intensief contact met de relevante partijen geweest. 
LTO zette zich in 2021 in Brussel voorts in om 
Europese mededingingswetgeving aan te passen 
zodat duurzaamheidseisen beter in keten kunnen 
worden verrekend. 

Behaalde resultaten:
→ Een realistisch GLB dat beter aansluit bij de praktijk;
→ Meer wettelijke ruimte voor mineralenconcentraat als 

kunstmestvervanger;
→ Invoer van de Wet oneerlijke handelspraktijken;
→ Veterinair advies in plaats van emotie leidend laten zijn bij 

diergeneesmiddelenbeleid.

Punten van zorg:
→ Invulling NSP van het GLB dat meer vergroeningsambitie 

vraagt voor minder financiering;
→ Uitwerking en invoering van de wetsvoorstellen en strategieën 

onderliggend aan de Europese Green Deal, die voor meer 
vergroenings- en klimaateisen voor de landbouw zorgen;

→ De aankondiging van een Europese Bodemrichtlijn door de 
Europese Commissie;

→ Onduidelijkheid over het verlenen van derogatie voor 2022;
→ Toenemende vergroeningseisen in de Europese Green Deal 

die zich lastig met de economische praktijk laten verenigen.

Sjaak van der Tak, portefeuillehouder Internationaal en voorzitter LTO 
Nederland: “We moeten niet naïef zijn over de toenemende instabiliteit in de 
wereld, het belang van voedsel bij een alsmaar toenemende wereldbevolking 
en het effect van klimaatverandering op migratiestromen. Nederland voedt de 
wereld niet, maar we moeten in Europa én Nederland echt moeten werken aan 
onze strategische positie voor gezond voedsel. Dat blijft onze inzet in 2022.”

INTERNATIONAAL

https://www.lto.nl/
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AKKERBOUW EN 
VOLLEGRONDSGROENTE

“2021 was op velerlei vlak een bewogen jaar: 
corona, sterk stijgende kosten, gelukkig ook 
stijgende productprijzen en ingrijpend beleid. In 
2022 treedt een nieuw kabinet aan: de strijd om 
de grond gaat onverminderd door. Ook dan 
kunt u als lid op de inzet van onze vakgroep 
blijven rekenen!”

Speerpunt blijft het verbeteren van het verdienvermogen, 
met oog voor ontwikkelingen in markt en maatschappij. 
Om te kunnen blijven voldoen aan deze ontwikkelingen 
is een gezonde en robuuste bodem nodig. Net als 
weerbare gewassen en voldoende mogelijkheden om 
deze te beschermen. Daarom was de vakgroep nauw 
betrokken bij het 7e APN en het Nationaal Strategisch 
Plan (NSP) van het GLB. Door onze inzet verviel onder 
andere de generieke eis van gewasoogsten voor 1 oktober 
en komt er ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak. 
Toepassing van de gecombineerde fosfaatindicator leidt 
niet tot de beoogde neutrale overgang. Daarom wordt 
gewerkt om een fosfaatvrijstelling van 50% toe te voegen 
voor organische stofrijke producten om het verlies aan 
fosfaatgebruiksruimte te compenseren. Het nieuwe GLB 
heeft grote invloed op het verdienvermogen. Met LNV 
spreken we daarom over de exacte invulling van de eco-
regeling en over mogelijke investeringsregelingen voor 
akkerbouwers onder de 2e pijler. Op ons initiatief heeft de 
Tweede Kamer hierover een motie aangenomen.

Jaap van Wenum, 
scheidend voorzitter 
vakgroep Akkerbouw en 
vollegrondsgroente:

Behaalde resultaten:
→ Met de weekapp maakt de vakgroep zijn werk zichtbaar 

door dit op een eenvoudige wijze  met veel bestuurders 
en leden in de regio te delen;

→ Het 7e APN in zijn oorspronkelijke heeft een grote 
impact hebben op de bedrijven. Door de inzet van de 
vakgroep zijn de plannen aangepast;

→ Voor het behoud van middelen is het belangrijk dat 
deze middelen niet in het water geraken. Om goede 
voorbeelden voor emissiereductie te delen is de website 
www.emissiereductiesprint.nu gestart.

Punten van zorg:
→ Het beoogde nieuwe GLB kan een grote impact hebben 

op de akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven, 
zowel op de bedrijfsvoering als op het 
verdienvermogen. De inzet van de vakgroep heeft er 
niet toe geleid dat de plannen voor het NSP drastisch 
zijn aangepast;

→ Ondanks alle inzet van ondernemers om de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen te beperken door het 
naleven van de regels, blijft het middelenpakket onder 
druk staan.

https://www.lto.nl/
http://www.emissiereductiesprint.nu
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“Uitwisseling van kennis en ervaring is niet 
alleen leuk, maar ook broodnodig. Met het 
organiseren van webinars hebben we 
geprobeerd om de beperkingen voor de 
organisatie van fysieke ledenbijeenkomsten zo 
goed mogelijk op te vangen. Dat is heel 
waardevol gebleken in het afgelopen jaar.”  

Met vertegenwoordigers uit de keten werden de 
ambities uit de bossenstrategie besproken en de 
betekenis ervan voor onze kwekers. De cultuurgroep 
bos- en haagplantsoen leverde een essentiële bijdrage 
aan dit rapport door het belang van voldoende geschikt 
uitgangsmateriaal, langjarige afspraken met kwekers 
en garanties voor hun afzet te benadrukken. In tien 
bacterievuurbufferzones worden extra inspecties 
uitgevoerd om aantastingen van bacterievuur op te 
sporen. In 2021 zijn van zeven bufferzones de grenzen 
aangepast op verzoek van boomkwekers, in afstemming 
met natuur- en landschapseigenaren, NVWA en 
Naktuinbouw. De vakgroep vervult een belangrijke rol 
om samen met NVWA, Naktuinbouw, Treeport Zundert, 
Treeport Opheusden en Greenport Boskoop om de risico’s 
te beperken bij een eventuele uitbraak van Xylella. Met 
de organisatie van een jongerendag heeft de vakgroep, 
in nauwe samenwerking met kwekerij De Buurte en 
ondersteund door Colland, nadrukkelijk laten zien een 
aantrekkelijke en toekomstgerichte sector te zijn. 

Behaalde resultaten:
→ Extra inspecties werden uitgevoerd om 

aantastingen van bacterievuur op te sporen in tien 
bacterievuurbufferzones en risico’s bij een eventuele 
uitbraak van Xylella te beperken;

→ Eerste landelijke jongerendag met Colland 
georganiseerd voor de sector, met 150 deelnemers;

→ Organisatie van goedbezochte webinars voor leden 
over de Brexit, Buxus, gewasbescherming, certificering, 
ontwikkelingen assortiment vaste planten en arbeid. 

Punten van zorg:
→ Voor de tweede keer kon onze jaarlijkse landelijke 

kennis- en netwerkdag in december geen doorgang 
vinden.

Aad Vollebregt, voorzitter 
vakgroep Bomen, vaste 
planten en zomerbloemen: 

BOMEN, VASTE PLANTEN EN 
ZOMERBLOEMEN

https://www.lto.nl/
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“De focus is gericht op het houden van 
inkomenszekerheid voor kalverhouders. 
Hiervoor is een onderbouwde toekomstvisie 
cruciaal. Samen met brancheorganisatie SBK 
zijn de speerpunten emissiereductie, 
gezondheid en transport van kalveren 
geconcretiseerd. Met de zuivelketen en 
veehandel werken we aan de zorg voor het 
jonge kalf. Via onderzoek proberen we een 
versnelling van innovaties in de kalverhouderij 
te realiseren.”

De coronacrisis bracht grote schade toe aan 
kalverbedrijven. In 2021 heeft de vakgroep continu contact 
onderhoud met de ministeries van LNV en Financiën 
en Kamerleden om de TVL-regeling (Tegemoetkoming 
Vaste Lasten) open te stellen voor de kalverhouderij. Op 
initiatief van LTO is met ketenpartijen en LNV gewerkt 
om te komen tot reële nieuwe excretienormen voor de 
kalverhouderij. Voor blankvleeskalveren is dat gelukt. 
Door de grote diversiteit bleek dat voor de rosésector 
lastiger. LNV voorziet invoering van nieuwe normen 
per 2023. Meerdere keren is met LNV en RVO overlegd 
over het concreet benutten van de €60 miljoen aan 
GLB-gelden. Tot nu toe zonder concreet resultaat. Wel 
worden subsidiebeschikkingen voor welzijnsvloeren en 
ammoniakreducerende maatregelingen op individuele 
basis met een jaar verlengd. Ook voor bedrijven die al een 
jaar verlenging hebben gehad. Kalvergezondheid heeft 
continu de aandacht. Samen met de zuivelketen is een 
concreet plan in uitvoering om IBR/BVD-vrij te worden.

Behaalde resultaten:
→ Aanpassing van de TVL-regeling zodat kalverhouders er 

gebruik van konden maken;
→ E-learning programma Eveal gericht op 

kalvergezondheid is afgerond en beschikbaar.

Punten van zorg:
→ Het is nog niet gelukt om met LNV overeen te komen 

dat de €60 miljoen GLB-gelden voor de kalverhouderij 
volledig op het boerenerf landen.

Wim Thus, voorzitter 
vakgroep Kalverhouderij: 

KALVERHOUDERIJ

https://www.lto.nl/
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“Het jaar 2021 was mijn eerste jaar als 
vakgroepvoorzitter. Ik heb de kracht en het 
belang ervaren van de korte lijnen binnen onze 
sector en de goede samenwerking binnen LTO 
Nederland.”

De konijnenhouderij is een relatief kleine, vitale en 
toekomstbestendige sector. Enerzijds door een 
aanhoudend koopkrachtige marktvraag, anderzijds 
door een lage CO2-voetafdruk en productie van 
groene energie via zonnepanelen en mestvergisting. 
Afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met de overheid 
over vermindering van antibioticagebruik. Steeds meer 
konijnenhouders werken nauw met hun dierenarts 
en adviseurs aan verdere welzijnsverbeteringen 
in hun bedrijfsvoering. Met LNV wordt gesproken 
over gefaseerde investeringen in dierenwelzijn en 
doorontwikkeling van huisvestingssystemen. Er wordt 
nog steeds overgeschakeld op parkhuisvesting waarin 
dieren meer ruimte hebben en kunnen beschikken 
over afleidingsmateriaal. Via een PPS zijn jonge 
konijnenhouders aan de slag gegaan met de zorg 
voor jonge dieren en hun eigen toekomst. Gestart is 
met het meten van ammoniakemissie in bestaande 
actuele stalsystemen voor RAV-certificering. Via online 
bijeenkomsten zijn de leden konijnenhouders nauw 
betrokken bij de beleidsvraagstukken. Veel aandacht was 
er in 2021 voor informatievoorziening en -uitwisseling met 
de leden. 

Behaalde resultaten:
→ Nieuwe afspraken over het verminderen van 

antibioticagebruik;
→ Start emissie-onderzoek voor RAV-certificering;
→ Digitaal nauwe betrokkenheid en snelle afstemming 

met leden over actuele zaken.

Punten van zorg:
→ Blijvende acties van dierenactivisten in de sector.

Robbert Bekkers, voorzitter vakgroep 
Konijnenhouderij: 

KONIJNENHOUDERIJ

https://www.lto.nl/
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Via het Platform Melkgeitenhouderij wordt een 
ambitieuze verduurzamingsagenda uitgevoerd om het 
maatschappelijk draagvlak verder te versterken.  
In een webinar en op de studiedag ‘Be goat & tell it’  
was onder andere aandacht voor de voortgang van het 
VGO-onderzoek. Het is teleurstellend dat de uitkomsten 
van het VGO-onderzoek tot 2024 op zich laten wachten. 
Door de inzet van LTO is wel de Subsidieregeling 
Brongerichte Verduurzaming (SBV) toegankelijk geworden 
voor de melkgeitensector. Inmiddels is aan een aantal 
stallen subsidie toegekend en zal de emissiereductie 
van deze systemen inzichtelijk worden. Samen met 
Royal GD en SDA wordt gewerkt aan een goede 
monitoringsmethode om gezondheid en welzijn van jonge 
dieren te bewaken. Opfok en afzet van jonge bokken vindt 
zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord plaats, hier 
willen we transparant over zijn. Daarnaast is met de WUR 
en Royal GD een project gestart om luchtwegproblemen 
bij jonge lammeren aan te pakken.

Behaalde resultaten:
→ Groeiende marktvraag naar Nederlandse geitenmelk; 
→ Openstelling van de Subsidieregeling Brongerichte 

Verduurzaming (SBV) voor de melkgeitenhouderij;
→ Forse inzet van de sector op verduurzaming van de 

productie;
→ Verbeterd inzicht in de gezondheid en het welzijn van 

jonge dieren. 

Punten van zorg:
→ VGO-onderzoek is gestagneerd door corona, resultaten 

pas in 2024 bekend. 

MELKGEITENHOUDERIJ

“De melkgeitenhouderij wil door samenwerking 
en afspraken tussen overheden en sector een 
verantwoorde ontwikkeling van de sector 
mogelijk maken.”

Jos Tolboom, 
voorzitter vakgroep 
Melkgeitenhouderij: 

https://www.lto.nl/
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De vakgroep heeft het afgelopen jaar een duidelijke koers 
uitgestippeld. Deze koers is onder andere zichtbaar in 
de stappen die samen met een breed collectief binnen 
de melkveesector zijn gezet  in het reduceren van de 
uitstoot van stikstof. LTO geeft daarbij als partner in de 
Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM) 
uitwerking aan de managementmaatregelen om de 
stikstofproblematiek aan te pakken. Daarnaast heeft 
de vakgroep ook afgelopen jaar succesvol ingezet op 
het maken van verduurzamingsslagen in de keten. We 
laten daarmee aan de samenleving zien dat we een 
sector zijn die in staat is op een duurzame manier door te 
ontwikkelen en die oog heeft voor wat er in de omgeving 
gebeurt en daarop inspeelt. Een goed voorbeeld hiervan 
is dat het percentage melkveebedrijven dat de koeien in 
de wei laat lopen opnieuw is toegenomen. Het aandeel is 
in 2021 gestegen tot 84,0 procent (ten opzichte van 2020 
met 83,7%). 

Behaalde resultaten:
→ De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat 

verschillende onderdelen van de campagne van 
Dier&Recht tegen zuivel misleidend en oneerlijk zijn. 
Deze uitspraak volgt op een klacht die werd ingediend 
door ZuivelNL, waar LTO nauw bij betrokken is; 

→ De overheid zet mede dankzij de lobby van LTO 
niet in op massale onteigening, zoals in gelekte 
kabinetsrapporten wel op tafel lag. Vrijwilligheid is het 
uitgangspunt, hoewel de partijen de deur voor ‘andere 
mogelijkheden’ niet uitsluiten;

→ Succesvolle lobby van LTO voor het uitstellen uitstel van 
de verplichte inzaai van een vanggewas na mais vóór 1 
oktober op zand- en lössgrond. 

Punten van zorg:
→ Innoveren in plaats van saneren zien we nog 

onvoldoende door vertaald in financiële middelen;
→ Onzekerheid en onduidelijkheid over derogatie.

MELKVEEHOUDERIJ 

Wil Meulenbroeks, scheidend voorzitter vakgroep Melkveehouderij: “In 2022, maar ook 
de komende jaren, zal in het nieuwe regeerakkoord veel aandacht uitgaan naar drie 
thema’s die afgelopen jaar prominent op de agenda stonden en zeer bepalend zullen 
blijven voor onze toekomst: klimaat, stikstof en water. Er komt maar liefst 25 miljard euro 
vrij voor een transitie van de landbouw. Laten we als melkveehouderij ook kijken waar onze 
kansen en mogelijkheden liggen. Waar we onze positie kunnen opeisen en versterken.”

https://www.lto.nl/
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In 2021 werd de LTO-vakgroep Multifunctionele 
landbouw (MFL) opgericht. Naast het bestaande 
overleg tussen regio’s en de MFL-sectoren, werden 
per 20 april 2021 alle functies voor de nieuwe 
MFL-vakgroep van LTO Nederland ingevuld. In 
2021 bleven de coronamaatregelen parten spelen 
om consumenten en bezoekers op de erven te 
ontvangen. Dat heeft gevolgen voor de MFL-
bedrijven die vaak tussen wal en schip vallen als 
het gaat om tegemoetkomingen in de schade. 
De vakgroep blijft hier continu aandacht voor 
vragen. Omdat grote bijeenkomsten niet mogelijk 
waren, werden actief digitale opties verkend om 
kennis met elkaar te delen. Zo organiseerden we 
bijvoorbeeld een webinar over het aanleggen van 
camperplaatsen. Ook volgde een studiebijeenkomst 
“Ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw” 
met gemeenten en provinciën. Daarnaast gaven we 
verschillende digitale brochures uit over de cao’s in 
de MFL, rechtsvormen voor MFL-bedrijven en tips 
voor de fiscale aspecten van MFL. 

Behaalde resultaten:
→ Oprichting van de vakgroep Multifunctionele landbouw 

(MFL) binnen LTO Nederland;
→ Diverse webinars en studiebijeenkomsten georganiseerd, 

onder andere over camperplaatsen en “Ruimtelijke 
ordening en multifunctionele landbouw” met gemeenten en 
provinciën; 

→ Uitgave van verschillende digitale brochures over cao’s in 
de MFL, rechtsvormen voor MFL-bedrijven en tips voor de 
fiscale aspecten van MFL.

Punten van zorg:
→ Beperkte toegang TVL-regeling MFL-bedrijven;
→ De sector is sterk gegroeid, met als grote groeiers de directe 

verkoop, kinderopvang, recreatie en zorglandbouw. Er zijn 
grote verschillen, maar gemiddeld halen ondernemers in 
deze takken 30 tot 50% van hun omzet uit de MFL-tak en 
een nog iets groter deel van hun inkomen. Dit is in de loop 
van de jaren toegenomen. Educatie is een ander verhaal. 
Daar is eigenlijk nauwelijks sprake van een verdienmodel, 
maar gaat het meer om een vergoeding voor de tijd die je 
er als ondernemer insteekt. Ook agrarisch natuurbeheer 
ligt anders. Daar komt de financiering grotendeels uit het 
GLB. Dat zijn vergoedingen die niet meebewegen met 
marktontwikkelingen.

MULTIFUNCTIONELE LANDBOUW 

Arjan Monteny, voorzitter 
vakgroep Multifunctionele 
landbouw: 

“Voor de ondernemers in de multifunctionele 
landbouw was 2021 door corona opnieuw een 
pittig jaar met pieken in omzet in de directe 
verkoop, maar dalen in veel van de andere 
deelsectoren zoals educatie en de 
vergaderlocaties. Toch zie ik een sterke groei 
en ontwikkeling van MFL en veel veerkracht bij 
onze ondernemers.”

https://www.lto.nl/
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Marieke Toonders, voorzitter vakgroep Paardenhouderij: 
“We zijn trots op de voortgang, maar het vergt veel 
inspanning om bevoegd gezag kennis over de 
paardensector bij te brengen.”

Behaalde resultaten:
→ Vlotte invoering van de nieuwe I&R-regelgeving;
→ Pilot van start om gezondheidsrisico’s van 

jacobskruiskruid te beperken;
→ Pilot gestart om paarden effectief tegen de wolf te 

beschermen;
→ Proactieve communicatie over het rhinopneumonievirus 

in Spanje en het belang van vaccinatie. 

Punten van zorg:
→ Groeiende gezondheidsrisico’s vanwege 

jacobskruiskruid in Nederland; 
→ Toenemende aanwezigheid van de wolf op het 

platteland, dat ook een risico vormt voor de 
paardenhouderij.

Het onderwerp waar de vakgroep afgelopen jaar de 
meeste aandacht aan heeft besteed, is de nieuwe I&R-
regelgeving. Dit heeft te maken met de nieuwe Europese 
diergezondheidsverordening die vanaf 21 april 2021 gold. 
Alle paarden en pony’s in Nederland moesten vanaf dat 
moment geregistreerd staan in de RVO-database. Het 
jacobskruiskruid lijkt vorig jaar erger te groeien en bloeien 
dan ooit. Daarom is LTO in Limburg met een eerste pilot 
van start gegaan om bestuurders te informeren en het 
gesprek aan te gaan om de gezondheidsrisico’s voor onze 
paarden te beperken. In maart werden veel hippische 
ondernemers behoorlijk opgeschrikt door de grote 
uitbraak van het rhinopneumonievirus in Spanje. Naast 
proactieve communicatie over het virus en enten, werkt 
de vakgroep aan een platform rondom paardenziektes. 
Omtrent de wolvenproblematiek is door inzet van LTO 
in Brabant een pilot gestart waar wordt gekeken naar 
effectieve manieren om paarden te beschermen tegen de 
wolf.

PAARDENHOUDERIJ

https://www.lto.nl/
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“De paddenstoelensector is een voorbeeld van 
circulaire economie en heeft daarmee bewezen 
een toekomstbestendige sector te zijn. 
Daarnaast zullen paddenstoelen een rol spelen 
bij gezonder eten en de daarmee 
samenhangende eiwittransitie.”

Met Inspectie SZW hebben we afspraken gemaakt 
over de arbeidsbelasting tijdens de handmatige 
champignonpluk. Alle opgelegde zienswijzen zijn 
daarmee ingetrokken, waardoor we nu als sector een 
werkwijze hebben om mee vooruit te kunnen. Tevens 
zijn we nog in overleg met de vakbonden of we tot een 
werkbare CAO voor onze sector kunnen komen. De 
vakgroep maakt zich hard om champost tegen zo laag 
mogelijke kosten af te voeren. De afvoerregels in het 7e 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn onacceptabel, via 
de Kamer probeert de vakgroep om stikstof en fosfaat 
in champost bij toediening voor slechts 50% mee te 
laten tellen. Zo kan twee keer zoveel champost op 
dezelfde akkers afgezet worden. Tijdens de Nationale 
Paddenstoelendag heeft de sector haar innovaties laten 
zien. Samen met RVO zetten we er op in dat bedrijven 
hierin worden ondersteund. Belangrijk is dat een goede 
kostendekkende prijs betaald wordt voor ons mooie 
product. Hierover heeft de vakgroep doorlopend overleg 
met de retailsector.

Behaalde resultaten:
→ Akkoord met Inspectie SZW over aanpak piekbelasting 

in de versteelt;
→ Organisatie Nationale Paddenstoelendag met een mooi 

programma;
→ Goede en werkbare regeling voor de afvoer van 

champost.

Punten van zorg: 
→ Sterk stijgende prijzen voor grondstoffen en andere 

input op onze bedrijven.

Tom van Wijk, voorzitter 
vakgroep Paddenstoelen: 

PADDENSTOELENTEELT

https://www.lto.nl/
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Kees de Jong, voorzitter NOP/vakgroep Pluimveehouderij: 
“Bijna alle onderwerpen raken het verdienmodel van 
pluimveehouders. Dat houden wij daarom voortdurend in ons 
vizier. We hebben ons ingespannen om te zorgen dat met de 
aanstaande omschakeling naar BLK 1 ster vleeskuikens er ook 
meerwaarde is voor onze pluimveehouders.”

Voor de vakgroep staat bij alles wat op de pluimveesector 
afkomt, het verdienmodel van de pluimveehouder 
centraal. Via Waardecreatie in Ketens zijn dit jaar 
gesprekken met supermarktketens opgestart. Zinvol, 
omdat we van elkaar leren. Dat moet zich straks uiten in 
langjarige afspraken voor levering van kip(producten) en 
eieren, met een goede waardering voor de inspanningen 
van de pluimveehouders. Helaas kenmerkte 2021 zich 
opnieuw door vogelgriep. Het gehele jaar was er een 
grote virusdruk vanuit de natuur, leidend tot diverse 
uitbraken op pluimveebedrijven. De vakgroep is bij LNV 
en de Kamer blijven aandringen op vaccinatie tegen 
vogelgriep. Vaccinatie krijgt daardoor (inter)nationaal 
steeds meer aandacht, al zal het enkele jaren duren 
voordat dat vaccinatie echt mogelijk wordt. 

Behaalde resultaten:
→ Het Sectorplan aanpak van de pluimveesector voor 

reductie van de emissie van fijnstof (PM10) is afgerond en 
aan de ministeries van I&W en LNV aangeboden.  
Na de positieve ontvangst wachten we op goedkeuring 
voor uitvoering ervan;

→ De vermeerderingssector heeft tot 1 januari 2023  
uitstel gekregen voor het verbod op het behandelen van 
de achterste teen bij hanen. 

Punten van zorg:
→ Er wordt met experts en LNV nog veel overleg gevoerd 

over het opnieuw toestaan van verificatieonderzoek 
na een positieve salmonellabevinding bij leg- en 
vermeerderingsdieren. 

PLUIMVEEHOUDERIJ

https://www.lto.nl/
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“Afgelopen jaar zijn verdere stappen gezet om het 
rendement van onze schapenhouders structureel 
te verbeteren. De coronamaatregelen hebben ons 
niet weerhouden om voortvarend door te gaan op 
de ingeslagen wegen.”

Het voorkomen van hittestress bij schapen heeft volle 
aandacht van de NVWA. Inzet vanuit de vakgroep is 
gericht op betere onderbouwing van de controle-eisen. 
Met de nieuwe THI-index worden kritische perioden 
beter voorspeld. Gelukkig bleef 2021 een koel jaar. Het 
aantal wolven in Nederland neemt echter nog steeds toe. 
Daarmee ook de overlast voor veehouderij, recreatie en 
ook schapenhouderij. Via media en politiek is hiervoor 
breed aandacht gevraagd. Samen met de drie regionale 
LTO’s worden schapenhouders geïnformeerd over de 
aanwezigheid van wolven, preventie en afhandeling 
schadegevallen. Verder wordt er nauw met onder 
andere de VGSN en andere diersectoren binnen LTO 
Nederland samengewerkt. Met de Keten Organisatie 
Schapenhouderij (KOS) worden stappen gezet richting 
een eigen portaal voor I&R-meldingen. In 2022 start via 
KOS een project om lamsvlees en wol te promoten. Voor 
2022 is de huidige graasdierregeling behouden. Voor 
de periode na 2022 wordt gewerkt aan een nationale 
regeling. 

Behaalde resultaten:
→ Goede samenwerking binnen schapenhouderij;
→ Keten Organisatie Schapenhouderij (KOS) lijkt 

veelbelovend;
→ Overlast wolven wordt maatschappelijk steeds breder 

gevoeld. 

Punten van zorg:
→ Geen steun voor de schapenhouderij vanuit nieuwe 

GLB;
→ Steeds meer dode en gewonde schapen door wolven
→ Lage wolopbrengstprijzen door corona. 

Saskia Duives-Cahuzak, 
voorzitter vakgroep 
Schapenhouderij: 

SCHAPENHOUDERIJ

https://www.lto.nl/
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De professionele Nederlandse vleesveehouderij 
kent als belangrijkste bedrijfstypen stieren- en 
zoogkoeienhouders. Naast de voltijdshouderij zijn er 
ook veel professionele deeltijdvleesveehouders en is er 
een grote verscheidenheid aan (vleesvee)rassen. Deze 
diversiteit wordt gekoesterd, omdat daarmee ingespeeld 
kan worden op de brede marktvraag naar hoogwaardig 
Nederlands rundvlees.  De vakgroep zet in op verbeteren 
van verdienvermogen door versterking van de diverse 
Nederlandse ketens. Inmiddels zijn onder andere via LTO 
Nederland en VleesveeNL de eerste projecten gestart 
gericht op onderzoek, voorlichting en educatie. Voor 2022 
wordt verder ingezet op een nieuwe GLB-regeling gericht 
op het belonen van ‘kalf bij de koe’ en natuurbegrazing. 
De huidige excretiecijfers worden geactualiseerd om 
beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk. Herstel 
en onderhoud van natuurgebieden via begrazing met 
vleesvee zal naar de toekomst toe steeds belangrijker 
worden. Zorgen zijn er over de verspreiding van de wolf, 
die ook voor vleesvee een dreiging vormt.  

Behaalde resultaten:
→ Goede opbrengstprijzen voor rundvlees;
→ Meer Nederlands rundvlees in de schappen via 

Nederlandse supermarkten;
→ Meer keteninitiatieven voor onderzoek, voorlichting en 

educatie. 

Punten van zorg:
→ Toenemend aantal aanvallen van wolven op vleesvee;
→ Stijgende grondprijzen drukken rendementen.

VLEESVEEHOUDERIJ

“Gelukkig kenden we afgelopen jaar gemiddeld 
goede opbrengstprijzen voor rundvlees. 
We zetten in op het verder verbeteren van de 
inkomens door onze binnenlandse afzet te 
versterken en het leveren van groene en blauwe 
diensten.”

Wouter Hartendorf, 
voorzitter vakgroep 
Vleesveehouderij: 

https://www.lto.nl/
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LTO Vrouw en bedrijf behartigt de belangen van 
vrouwen op agrarische bedrijven, zowel van de (mede-)
ondernemers als van de (meewerkende) partners. Tevens 
biedt zij, via de regionale LTO-organisaties, een netwerk 
voor vrouwen in de land- en tuinbouwsector.

Inzet 2021
Ook in 2021 is er ingezet op het versterken van de 
sociaaleconomische positie van vrouwen, (mede-)
ondernemers en (meewerkende) partners op agrarische 
bedrijven – mede ter versterking van het agrarisch bedrijf 
als geheel. Daarbij was aandacht voor het vergroten van 
het bewustzijn onder vrouwen van hun financiële, sociale 
en maatschappelijke rol en positie, het stimuleren van 
vrouwelijk leiderschap (o.a. in bestuurlijke functies) en het 
uitwisselen van kennis en ervaring.

VROUW EN BEDRIJF

“Ik ga voor een goede samenwerking binnen 
LTO Nederland en de drie regionale LTO’s 
om het platform verder professionaliseren, 
zodat we van betekenis zijn voor de 
vrouwelijke (mede)ondernemer.”

Helma Vermuë, 
nieuwe voorzitter
LTO Vrouw en bedrijf:

Het afgelopen jaar werd onder meer aandacht gevraagd 
voor de oneerlijke behandeling wat betreft de positie 
op het agrarisch bedrijf. In de praktijk blijkt namelijk dat 
er bij de periferie rond het agrarisch bedrijf, waaronder 
banken, accountants en andere soorten erfbetreders, te 
weinig aandacht is voor de positie van de vrouw. Dat uit 
zich bijvoorbeeld in maatschapscontracten waarbij de 
positie van vrouw niet gelijkwaardig of niet volgens eerlijke 
maatstaven is meegenomen. Ook zijn er nog steeds een 
aantal fiscale regelingen die negatief uitwerken voor 
de echtgenoot van een agrarisch ondernemer en die 
wachten op aanpassing.
Door middel van een brief aan onder andere demissionair 
minister Schouten vroeg LTO Vrouw  en bedrijf om meer 
aandacht voor dit onderwerp. Doel van de brief is om 
in gesprek te raken over hoe rolpatroon-bevestigend-
gedrag te doorbreken, regelgeving te verbeteren en het 
bewustzijn rond de positie van de vrouw te vergroten.

https://www.lto.nl/
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Glastuinbouw Nederland 

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur 
(KAVB) 

LTO NEDERLAND HEEFT MET VERSCHILLENDE 
SECTORALE ORGANISATIES EEN 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST.
Voor meer informatie over deze organisaties en bijbehorende resultaten verwijzen 
wij u graag door naar de websites van de organisaties.

Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV)

Nederlandse Fruittelers 
Organisatie (NFO)

Biohuis

https://www.nfofruit.nl/
https://www.lto.nl/
https://www.biohuis.org/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/publiek/home/
https://www.nfofruit.nl/
https://www.pov.nl
https://www.kavb.nl/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/publiek/home/
https://www.kavb.nl/
https://www.pov.nl
https://www.nfofruit.nl/
https://www.biohuis.org/
https://www.biohuis.org/
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