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Zoetermeer, 6 april 2020 
 
Continuïteit groenten- en fruitketen stokt, extra steun nu nodig 
Vorige week donderdag stuurde de crisisorganisatie coronacrisis tuinbouw namens de 
groente- en fruitketen een brandbrief naar minister Schouten van LNV. Gepleit is voor een 
aanvullend pakket aan maatregelen om de continuïteit van bedrijven en de keten zeker te 
stellen. Lees hier het volledige persbericht. 
 
Teleurstelling over ODE-maatregelen 
Teleurstelling, dat is de voornaamste teneur in reacties vanuit de tuinbouw op de 
aanpassingen rondom ODE. Vorige week stemde de Tweede Kamer in met een voorstel om 
diverse energiebelastingen op te schorten, waaronder de ODE-heffing voor de komende twee 
maanden. Onder meer via Glastuinbouw Nederland laten (sier)telers weten dat het weinig 
helpt bij liquiditeitsproblemen. Immers, de koudste maanden met het hoogste energieverbruik 
zijn geweest. Dit is nu geen directe lastenverlichting. In een gezamenlijke brief kaarten 
tuinbouworganisaties hun teleurstelling aan bij het kabinet. Tuinders krijgen het advies om 
bezwaar te maken tegen de belasting. 
 
Meldpunt oneerlijke handelspraktijken 
Oneerlijke handelspraktijken in tuinbouwketens zijn sinds eind vorige week te melden via 
info@greenports-nederland.nl. Oneerlijke handelspraktijken zijn Europees gedefinieerd. Het 
gaat met name om het eenzijdig wijzigen van gemaakte leveringsafspraken. Dus zonder 
overleg met de andere partij. Te denken valt aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, 
afbestellingen, overschrijding van de betalingstermijn en/of eenzijdig aanpassen van de 
leverings- en kwaliteitseisen. Dit na aangaan van de overeenkomst. 
In de huidige situatie met de coronacrisis kunnen oneerlijke handelspraktijken zich voor doen. 
Daarom roepen LTO en Greenports Nederland ondernemers op om gevallen van oneerlijke 
handelspraktijken te melden. Deze worden gebundeld en besproken met de ACM. Klachten of 
voorbeelden zijn laagdrempelig anoniem of onder uw eigen naam te melden bij 
kjosinga@lto.nl of info@greenports-nederland.nl. Let wel, u kunt het ook rechtstreeks bij ACM 
melden. 
Naast genoemde praktijken speelt overigens het probleem van force majeure. Dit als 
onderdeel van de leveringsvoorwaarden. Zie nadere informatie van LTO Nederland. 
 
Bindend advies over productiebeperking niet toegestaan 
Het is niet toegestaan om telers een bindend advies te geven over beperking van de productie. 
Dat blijkt uit het contact dat er is geweest met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 
Gedachte was om te ‘sturen’ op teeltarealen om overproductie te voorkomen, 
productiekosten te beperken en (veel) te lage prijzen tegen te gaan. ACM geeft echter aan dat 
er wel een advies is te geven, maar dat dit nooit bindend mag zijn. De ondernemer is dus niet 
verplicht om dit op te volgen. Wanneer een brancheorganisatie een dergelijk advies wil 
afgeven aan haar leden, is hiervoor eerst toestemming nodig van ACM. Dit is conform de 
regels die binnen de Europese Unie van kracht zijn. Ons advies is om collectieve initiatieven die 
nodig zijn om de markt weer in een stabiele omgeving te krijgen vroegtijdig voor te leggen aan 
ACM. 
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Werkwijze voor controles aangepast voor keuringsdiensten 
Controles van keuringsdiensten moeten werkbaar blijven. Daarom besloot de Europese 
Commissie om controles van producten van dierlijke oorsprong, planten, plantaardige 
producten en levensmiddelen en diervoeders op een meer flexibele basis uit te laten voeren. 
Uitdagingen die zijn ontstaan in de werkomstandigheden wegens de coronamaatregelen zijn 
zo het hoofd te bieden. De maatregelen moeten helpen om verspreiding van het corona-virus 
via bewegingen van controleurs te voorkomen. Verplaatsing van dieren, planten, voeding, en 
diervoeding binnen de EU blijft mogelijk onder de huidige omstandigheden. De uitgebreide 
informatie is hier terug te lezen. 
 
Vervoer arbeidsmigranten  
Vervoer van arbeidsmigranten waarbij coronamaatregelen in acht worden genomen blijft een 
lastig vraagstuk. Om veilig vervoer te regelen, wordt onder andere gebruik gemaakt van 
afscherming met plexiglas. Ook wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn om touringcars in te 
zetten. Met dit vervoermiddel zijn mensen met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel 
goed te vervoeren naar hun werkplek. 
 
Goed en veilig werken 
Ondernemers hebben veel behoefte aan voorbeelden uit de praktijk waarbij het werk mogelijk 
blijft bij de 1,5 meter-maatregel. Stigas verzamelt tips en praktische voorbeelden en publiceert 
ze op haar website: www.stigas.nl. 
 
Matchen van vraag en aanbod bij arbeid 
De vraag naar arbeidskrachten neemt toe in de tuinbouw. De nieuwe platforms Help ons 
Oogsten en het Platform Personeel Coronacrisis proberen een match te maken tussen de vraag 
en het aanbod. De afgelopen week leek het aanbod groter dan de vraag, maar dat kan 
veranderen bij het huidige voorjaarsweer. 
 
Platform Zorg om boer en tuinder 
De coronacrisis veroorzaakt een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw. Situaties 
zoals vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten vergen veel van de 
ondernemers en leveren ook zeer veel stress en mentale druk op. Ook hiervoor is tijdens deze 
crisis oog, ondernemers moeten een luisterend oor hebben voor de problemen die zij hebben. 
Het Platform Zorg om boer en tuinder biedt deze mogelijkheid. 
Dit platform is ook beschikbaar voor ondernemers of anderen uit andere delen van het 
tuinbouwcluster dan primaire producenten op wie ZOBT zich onder normale omstandigheden 
richt. De vrijwilligers van ZOBT zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector. Ze 
beschikken over ruime ervaringsdeskundigheid met crisissituaties. ZOBT werkt nauw samen 
met andere organisaties die actief zijn in zorg- en hulpverlening. Brancheorganisaties kunnen 
dit bericht doorsturen naar hun leden zodat men, mocht het nodig zijn, weet waar is aan te 
kloppen. Kijk voor meer informatie op de site van Zorg om boer en tuinder. 
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Openstelling PPS call topsectoren en MIT regeling 
De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem openden 
op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de 
nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten 
in 2021. Het beschikbare budget is circa € 15 miljoen per jaar. Deze oproep is bedoeld voor 
onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties 
met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. 
 
De topsectoren kozen ervoor - ondanks de gevolgen van de coronapandemie - om vast te 
houden aan de geplande openstelling van de oproep. Annulering van de openstelling zou 
betekenen dat innovaties, die van belang zijn voor de lange-termijnontwikkeling van de 
sectoren, stil komen te vallen. Bij de openstelling is rekening gehouden met de coronacrisis: 
partijen krijgen langer de tijd om een projectvoorstel in te dienen. Voor meer informatie klik 
hier.  
 
Vanaf 7 april kunnen mkb-ers ook weer subsidie aanvragen binnen de MKB 
Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren, kortweg de MIT regeling. 
 
Vlog Jaap Bond 
In nieuwe vlogs geeft Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep coronacrisis tuinbouw updates 
van de stand van zaken: 

- Vlog #3 
- Vlog #4 

 
 
Coronacrisis Tuinbouw 
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de 
Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in 
de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze 
werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten. 
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