
Door de fors lagere ww-premie in 2017 
besparen telers alleen al tijdens de pluk € 100 per 
hectare. De ww-premie voor piekarbeid bedraagt 
2,31% (was 6,06%); die voor lange arbeid 0,59% 
(was 1,02%). 
Volgens de CAO Open Teelten mag een 
werkgever al na een onderbreking van drie 
maanden een nieuw dienstverband aangaan 
met een seizoenwerker. Standaard bedraagt de 
onderbreking zes maanden.

Door de Cafetariaregeling kunnen 
fruittelers tot 10% besparen op de 
loonkosten. De (verlengde) regeling 
geldt tot en met 31 december 2018.

Er zijn vrijstellingen/
toelatingen gerealiseerd voor 
de gewasbeschermings middelen 

Vertimec Gold, Tracer, Exirel, Vitisan, Raptol 
en Quickdown. Hierdoor konden fruittelers 
perenbladvlo, suzuki-fruitvlieg, appelbloesemkever, 
schurft en onkruid beter bestrijden.

Door de nieuwe werkwijze van het Ctgb voor 
grondwaterbeschermingsgebieden, zijn Switch 
en Luna Privilege nu ook beschikbaar is voor telers 
in deze gebieden. 

Nieuwe driftreducerende spuitdoppen zijn 
getest en erkend. Fruittelers kunnen hierdoor met 
geringe investeringen beter aan emissie-eisen 
voldoen. 
De KWH Mistral is erkend als driftreducerende 

techniek. 
Meer technieken zijn 
toegestaan in het nieuwe 
activiteitenbesluit (in 
wording). Naast technieken 
die minimaal 90% 
driftreductie geven, blijven 

windsingel en tunnelspuit 
voorlopig toegestaan.

Onkruidspuiten moeten een 
keer per zes jaar gekeurd 
worden in plaats van een keer 
per drie jaar.

Opnieuw is een voldoende 
hoge tijdelijke MRL gereali-
seerd voor CCC in peer. Peren 
met een laag CCC-gehalte 
uit percelen van voor de eeuwwisseling, kunnen 
hierdoor zonder problemen worden afgezet. 

Dankzij een budget van ruim 1,6 miljoen euro 
kan Conference de komende drie jaar verder 
gepromoot worden op de Duitse markt. De EU 
financiert hiervan 80%. Per jaar kunnen 1500 
proeverijen worden georganiseerd. Sinds de 
eerste promotiecampagne in 2012 exporteerden 
Nederland en België samen 50% meer 
Conference naar Duitsland. 
De radiospot voor Elstar op Q-music bereikte 
in twee weken ruim 3,1 miljoen luisteraars. 
Gemiddeld hoorden zij tien keer hoe lekker de 
nieuwe oogst Elstar is.
De NFO liet spandoeken maken om consumenten 
te attenderen op de nieuwe appel- en peren-
oogst. Ruim 300 fruittelers hingen er één of meer 
op. De Landelijke Appelplukdag trok ongeveer 
45.000 bezoekers. Beide acties kregen veel 
aandacht op social media. 

De NFO-kwaliteitsmonitor en de Elstar-mutanten-
selectie in het kader van Elstar. Altijd raak. 
zorgen voor betere kwaliteit fruit in het 
winkelschap. In het najaar verkocht gemiddeld 
90% van de supermarkten een mooie kwaliteit 
Elstar, en had 75% een goed uitstalleven. Van alle 

N E D E R L A N D S E  F R U I T T E L E R S  O R G A N I S AT I E

NFO in 2016
De NFO richtte de belangenbehartiging voor haar leden op een groot aantal 
onderwerpen. Op deze pagina’s leest u meer over de behaalde resultaten. 



appels die in 2016 werden verkocht, was 33% een 
Elstar (tegen 25% in 2011). 

Voor onderzoek op het gebied van innovatie 
is 2,5 - 3 miljoen euro aan fondsen geworven. 
Ongeveer 80% daarvan komt van overheden en 
partners. Binnen het onderzoek onderscheidt de 
NFO twee actielijnen. De actielijn duurzame 
fruitteelt omvat onderzoek naar:
•	 cultuur- en gebruikswaarde nieuwe rassen;
•	 appelteelt uit de grond;
•	 introductie (bestaande) technologie in de 

fruitteelt (Fruitteelt 4.0);
•	 fundamenteel onderzoek en praktijkproject 

gericht op oorworm en perenbladvlo;
•	 onderzoek en praktijkdemo’s gericht op 

beheersing van zwartvruchtrot;
•	 In 2016 is binnen het NFO 

onderzoeksproject suzuki-
fruitvlieg gerichte ervaring 
opgedaan met insectengaas, 
de opbouw van de populatie 
in het voorjaar en duurzame 
bestrijdingstechnieken. 

•	 demonstratie gewasbescherming door driftarme 
spuitdoppen;

•	 participatie in Europees onderzoeksproject 
gericht 

op mijtenbestrijding. De NFO focust hierin op de 
bramengalmijt. 

Onder de actielijn kwaliteit & markt werkt de 
NFO aan (1) verbeteren van afzetmogelijkheden, 
(2) ketensamenwerking en (3) marktgericht 
oogsten en bewaren. Projecten zijn:
•	 Fruitkwaliteit continu op niveau  

(2014 t/m 2017);
•	 het onderzoek 

‘Kwalifruit’ gericht op 
het ontwikkelen van 
een bewaarvoorspelling. 
Doelen zijn beter 

kwaliteitsbehoud 
en minder 
bewaarverliezen;

•	 Phytotec-project. 
Onderzoek naar na-
oogstmethode om 
insectenvrije exportproducten te verkrijgen (bij 
fruit gericht op fruitmot). 

•	 GreenChain; de optimale uitgangskwaliteit, 
verbetering uitstalleven en de ketenomstandig-
heden tijdens transport naar verre bestem-
mingen;

•	 Fruitteelt 4.0 (zie actielijn duurzame fruitteelt). 

De vier partners NFO, Fruitconsult, CAF en 
WPR zetten zich gezamenlijk in om Proeftuin 
Randwijk te behouden en verder te ontwikkelen.

De NFO informeert de sector via het twee-
wekelijkse vakblad Fruitteelt, de wekelijkse 
digitale nieuwsbrieven en het wekelijkse markt- 
en prijsbericht.

De subsidie op de brede 
weersverzekering 
bedraagt 62% à 63%. 
Voor de fruitteeltsector 
betekent dat een 
besparing van ongeveer 4 
miljoen euro. Helaas is er 
nog geen vrijstelling voor 
de assurantiebelasting. 

Binnen Global-Gap 
is afgesproken dat onbewerkte dierlijke mest 
uitrijden toegestaan is tot twee maanden voor 
de oogst (was voorheen tot de bloei). 

Alleen trekkers die sneller kunnen rijden dan 
40 kilometer per uur, krijgen een kenteken. 
Fruittelers scheelt dat € 30 per trekker en veel 
administratieve rompslomp.
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