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Samen met de NFO
werken aan een
toekomstbestendige
sector

Gewasbescherming

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO)
behartigt de belangen van haar leden in de
fruitteeltsector. De NFO heeft hiervoor korte
lijnen met waterschaps-, provinciale en landelijke bestuurders.

Emissiereductie

Visie Gewasbescherming 2030: de NFO maakt zich
hard voor een effectieve gewasbescherming met
handelingsperspectief voor de komende jaren. Per
2020 gaat de Wet Arbeid in Balans in werking. De
NFO onderhandelt met Sociale Zaken om piekarbeid
onder het lage WW-tarief te krijgen ter compensatie
van de lastenverzwaring van de WAB. De NFO maakt
deel uit van het Landbouw Collectief voor eerlijke
en werkbare regels. Binnen de Fruitteeltsector heeft
de NFO de krachten gebundeld om innovatie én een
positieve positionering van de sector in de maatschappij vorm te geven. Op de kennisdag lanceerde
deze samenwerking Platvorm FRUITVOORUIT.
Als lid van de NFO, investeert u in de toekomst van
de sector. In deze factsheet de belangrijkste resultaten van de NFO in 2019.
Gerard van den Anker
voorzitter NFO

Vrijstelling van Ovitex in peer, appel en bessen voor
geïntegreerde plaagbestrijding; vrijstellingen voor
Tracer en Exirel tegen suzuki-fruitvlieg; vrijstelling
van Thiovit Jet ter bestrijding van schurft in de biologische teelt; vrijstelling Raptol tegen appelbloesemkever; aanvraag toelating fungicide in kers en pruim
tegen vruchtrot; inzet voor langere opgebruiktermijn Runner; behoud Syllit.

Emissie naar het oppervlaktewater is laatste jaren
structureel verminderd, waardoor fruitteelt een van
de sectoren is met de minste normoverschrijdingen.
Onderzoek om emissiereductie van suzuki-fruitvlieggaas vast te stellen en erkend te krijgen. Opname
Lochmann tweerijen tunnelspuit en Lochmann
dwarsstroomspuit met Air Closing Systeem in DRT
klassen.

Kennis en innovatie
De NFO organiseert de financiering om innovaties te
stimuleren.
• Voorbeelden innovatieprojecten: bestrijding perenren-bladvlo; kennisontwikkeling over vruchtboomkanker; ontwikkeling protocol voor bestrijding (zwart)vruchtrot ; ontwikkeling van gerichte
spuittechnieken.
• Precisiefruitteelt en big data: boomgericht dunnen; monitoren van bloesem en vruchtontwikkeling; betere oogstprognoses; koppelen van sorteerinformatie aan perceel.
• Bramengalmijt: biologie van de bramengalmijt en
het vinden van geschikte roofmijten voor de bestrijding
• Sensing de Soil: ontwikkelen weerbaar gewas.
• Humane pathogenen: wetenschappelijk aantonen
dat organische mest veilig kan worden ingezet tot
2 maanden voor de oogst

Promotie, imago en positionering
van de sector
Conferencecampagne gericht op Duitsland en Oostenrijk: in 2019 hebben ruim 500.000 Duitse consumenten Conference geproefd tijdens proeverijen. Voor de
periode 2020-2022 is met succes bij de EU een nieuwe
campagne aangevraagd. De NFO draagt bij, samen
met acht afzetpartijen en het Belgische VLAM. Het totale campagnebudget is bijna 1,7 miljoen euro, waarvan 80% EU-subsidie.
Marktoegang: NFO inzet voor markttoegang appel en
peer in Thailand en appel in China.
De Fruitigste Imagocampagne: de filmpjes van de Fruitigste meisjes zijn via facebook circa 1,5 miljoen keer
weergegeven. In september bereikte de radiospot en
campagne rond Filefruit nog eens vele Nederlanders.
Fruitplukdagen in september: circa 100.000 bezoekers.
In juli voor het eerst een Open dag op zachtfruitbedrijven.
Gastvrij voor de bij: de NFO wil laten zien dat de sector
belangrijk is voor de honingbij en wilde bijen.
CO2 footprint: de NFO wil de gunstige footprint van
fruitgewassen benutten en tot waarde van de sector
brengen.
Eerlijke beloning: NFO zet dit onderwerp op de kaart
en overlegt met overheden, retail-organisaties en ketenpartijen.

Arbeid
De NFO regelde het AKF-keurmerk (Agrarisch Keurmerk Flexwonen) voor werkbare huisvestingsnormen.
Bovendien kunnen zo de huisvestingskosten weer via
de loonstrook worden verrekend.
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): met SZW is afgesproken dat een regeling wordt uitgewerkt waarbij
seizoenswerk onder de lage WW-premie komt te vallen vanaf 2021.
Verlenging Cafetariaregeling tot 2022: tot 15% lagere
werkgeverslasten en hoger loon voor de buitenlandse
seizoenwerker.
De onderhandelingen voor verlenging van de caoOpen Teelten zijn in 2019 begonnen. Voor tijdelijke
krachten 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%

Scholing
Advies voor fruittelers bij individuele vragen over
scholing, subsidies voor zichzelf of voor medewerkers.
Via het Colland Fonds kan subsidie oplopen tot 85%.

Ondernemerschap
Ruim 25 ondernemers volgden dit jaar het Telers
Ondernemers Programma (TOP).
NFO Jongerenprogramma: 65 jongeren lieten zich inspireren door bedrijfsbezoeken.
Organisatie ledenprogramma’s van afdelingen, kringen en productgroepen, Open dag Randwijk en Kennisdag.

Bovendien realiseerde de NFO …
• afschaffing assurantiebelasting op de Brede weersverzekering in 2020 en handhaving van de schadedrempel per ras per perceel;
• Lobby ODE: het kabinet moet in overleg met getroffen sectoren om de forse kostenstijging te verzachten;
• dat telers konden blijven beregenen tijdens de droge en hete zomer;
• lobby voor praktisch GLB-beleid na 2020;
• lobby voor aanpak voedselverspilling;
• inzet verhogen voedselveiligheid fruitteeltproducten;
• regionale sectorprogramma’s met financiële
ondersteuning van provincies: Vitale Fruitteelt in
Limburg; Robuuste fruitteelt in Zeeland; verlenging
Fruitpact voor periode 2020-2024 in Rivierenland.
© Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), 2019
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