
De Nederlandse Fruittelersorganisatie 

(NFO) behartigt de belangen van haar  

leden in de fruitteeltsector. De NFO 

heeft hiervoor korte lijnen met water

schaps, provinciale en landelijke 

bestuurders. 

De NFO is betrokken bij veel dossiers. 2018 was een 

bijzonder jaar. De NFO heeft met succes de rechts-

zaak inzake vergoeding mezenschade tegen de 

provincies afgerond. De NFO heeft overleg gevoerd 

met verschillende waterschappen om te kunnen 

blijven beregenen om de droogte op te vangen. 

PlanetProof heeft zijn intrede gedaan, het ministe-

rie van LNV heeft zijn toekomstvisie kringloopland-

bouw gepresenteerd en er is een klimaatakkoord 

afgesloten 

De samenleving vraagt (onder andere) fruittelers 

hun werkwijze en product te verduurzamen. De 

NFO vindt dat fruittelers de maatschappij wat dat 

betreft veel te bieden hebben. Maar ook wil de 

NFO dat telers eerlijk betaald worden voor hun 

extra inspanningen. Een kwartje extra is zeker niet 

te veel gevraagd!

Als lid van de NFO, investeert u in de toekomst 

van de sector. Er komt veel op ons af, maar samen 

maken we het verschil.

In dit factsheet staan de belangrijkste resultaten 

van de NFO in 2018. Ik wens u veel leesplezier. 

Gerard van den Anker 

Voorzitter NFO

Samen met de NFO 
maakt u het verschil!

Gewasbescherming
De lobby van de NFO voor behoud van een effec-

tief middelenpakket, resulteerde in:

• vrijstellingen voor Tracer en Exirel tegen suzuki-

fruitvlieg; 

• toelating van VitiSan en vrijstellingen Curatio en 

Thiovit Jet tegen schurft in de biologische teelt;

• vrijstelling Raptol tegen appelbloesemkever; 

• toelatingen van Scelta en Cantack tegen mijten 

in steen- en kleinfruit;

• behoud van zwavel en initiatief voor onderzoek 

naar verruiming van het etiket. 

• Dankzij CCC monitoring is er nog steeds een 

werkbare MRL voor deze stof.

De lobby van de NFO voor erkenning en stapeling 

van emissiearme technieken, resulteerde in: 

• indeling windhaag in DRT-klasse; 

• indeling windhaag in combinatie met eenzijdig 

spuiten in DRT-klasse. 

De introductie van DRT-klassen leidt tot eenvoudi-

gere etiketten. Op het etiket komt alleen nog de 

vereiste DRT-klasse te staan in plaats van de voor-

geschreven spuittechnieken en -maatregelen.

Bij de introductie van PlanetProof realiseerde de 

NFO een versimpeling van het certificaat en een 

werkbaar schema. 

Promotie en kwaliteit
Dankzij de Conference-campagne gericht op 

Duitsland hebben circa 470.000 Duitse consumen-

ten Conference geproefd tijdens een van de 1.725 

proeverijen in supermarkten. Ruim 40 procent ging 

vervolgens over tot aankoop. Mede dankzij deze 

campagne nam de afzet naar Duitsland fors toe.
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De campagne ‘De Fruitigste’ bereikte 1,8 miljoen 

Nederlanders, voornamelijk via social media. On-

geveer 15 procent daarvan (275.000 mensen) was 

online écht betrokken, door bijvoorbeeld filmpjes 10 

seconden of langer te bekijken, of door Facebookbe-

richten te liken of delen.

Met de campagne promoot de NFO de sector en het 

Hollandse product en laten we zien dat telers veel 

meer doen voor de maatschappij dan fruit telen. 

Het evenement de Landelijke Fruitplukdagen blijft 

groeien in het aantal deelnemende fruitbedrijven, 

populariteit en bekendheid. Bezoekers ontvingen 

promotiemateriaal, informatie en een zoekkaart 

over bijen en een opdracht om zaadbommetjes te 

maken als voedsel voor de bij. 

Arbeid
Met de vakbeweging bereikte de NFO een akkoord 

over de normen voor huisvesting voor seizoenwer-

kers. In 2019 worden deze vastgelegd in het Agra-

risch Keurmerk Flexwonen. Na certificering en accre-

ditatie hiervan, kunnen huisvestingskosten weer via 

de loonstrook verrekend worden. 

In het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans 

(WAB) wordt flexarbeid fors duurder gemaakt om 

vaste arbeidscontracten te bevorderen. De NFO blijft 

benadrukken dat duurdere flexarbeid niet leidt tot 

extra vaste banen. 

Voor tijdelijke krachten (o.a. piekarbeid) realiseerde 

de NFO een fors lagere WW-premie (zie tabel). 

WW-premies 

Dienstverband 2015 2016 2017 2018 2019

Tot 1 jaar 7,47% 6,06% 2,31% 2,78% 2,58%

1 jaar en langer 0,98% 1,02% 0,59% 0,66% 0,58%

Gewogen 

gemiddelde 2,06% 1,83% 0,93% 1,23% 1,19%
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Kennis en innovatie
De NFO stimuleert onderzoek en innovatie, waar-

door de sector concurrerend blijft. De NFO realiseert 

bovendien financiering voor (onderzoek naar) in-

novatieve initiatieven. Voorbeelden van innovatie-

projecten zijn:

• bestrijding perenbladvlo en de rol van de oor-

worm hierbij; 

• praktijkproeven zwartvruchtrot, suzuki-fruitvlieg, 

bramengalmijt en vruchtboomkanker;

• verbeteren bewaarkwaliteit bij verre bestemmin-

gen van Conference; 

• precisielandbouw en big data.

De NFO is partner van Proeftuin Randwijk. 

Ondernemerschap
Ongeveer 40 ondernemers namen deel aan het eer-

ste Telers Ondernemerschap Programma (TOP). TOP 

is bedoeld voor fruittelers die de mouwen opstro-

pen, kansen willen benutten en durven te investeren 

in de toekomst om daarmee de concurrentiekracht 

en resultaten van hun bedrijf te verbeteren. 

Bovendien realiseerde de NFO … 
• via de Raad van State herstel van de vergoeding 

voor mezenschade tot 60 procent. NFO blijft gaan 

voor 100 procent schadevergoeding;

• definitieve vrijstelling kenteken pluktreintjes; 

• akkoord tot afschaffing van assurantiebelasting 

op de brede weersverzekering in 2020. De schade-

drempel van 30 procent per ras per perceel blijft 

ook in 2019 van kracht (i.p.v. 30% per gewas/be-

drijf);

• dat de nieuwe waterschapsbelasting met een 

forse lastenverzwaring voorlopig van de baan is;

• dat de verplichte CBS-enquête oogstraming is af-

geschaft en dat het CBS meebetaalt aan de kosten 

van de vroege oogstraming van NFO en Groenten-

Fruit Huis;

• dat telers konden blijven beregenen tijdens de 

droge en hete zomer. 
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