Jaarverslag 2016
Inleiding
Vereniging Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is opgericht op 21 juli 2014. De vereniging
heeft als doel om de belangen van de ondernemingen in de keten van uitgangsmateriaal,
teelt, handel en verwerking van akkerbouwproducten met betrekking tot productie, verwerking, handel en afzet te behartigen. Tevens heeft de vereniging als doel te bevorderen dat
de producten van de akkerbouw voldoen aan de wensen van de consument.
De vereniging is na een opstartfase op 1 januari 2015 operationeel geworden en verricht
haar activiteiten vanuit Zoetermeer. Bij het secretariaat zijn 6 personen (4,8 fte) in dienst.
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Bestuur

De vereniging heeft 10 leden (lid-organisaties) en één partner. De leden zijn binnen de vereniging vertegenwoordigd door de Algemene Ledenvergadering. Voorzitter van de vereniging is de heer D.H. de Lugt. In verband met de beëindiging van zijn bestuurlijke vertegenwoordiging trad de vicevoorzitter, de heer J. Haanstra, in het verslagjaar terug. In de ontstane vacature benoemde het bestuur de heer J.H. van Wenum tot nieuwe vicevoorzitter.
Voor de samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar de bijlage.
In 2016 kwam zowel het bestuur als de Algemene Ledenvergadering tweemaal bijeen.
Een aantal leden van de vereniging heeft aangeslotenen die de akkerbouw in de volle
breedte vertegenwoordigen. Het betreft met name de leden die de teelt vertegenwoordigen.
Tezamen met de andere leden die de terreinen van uitgangsmateriaal, handel en verwerking
van één of meer producten bestrijken is de vereniging representatief voor een groot gedeelte
van de Nederlandse akkerbouwkolom.
Om de bestuurlijke behandeling van onderwerpen die vooral de sector teelt danwel de sector uitgangsmateriaal, handel en verwerking betreffen te kunnen voorbereiden met de betreffende leden, kent de vereniging twee Secties, te weten de Sectie Teelt en de Sectie Uitgangsmateriaal, Handel en Verwerking (UHV).
Met het oog op een verbindendverklaring van een programma voor onderzoek en innovatie
zijn binnen de vereniging drie sectorale brancheorganisaties ingesteld, te weten de Brancheorganisatie Granen, de Brancheorganisatie Suiker en de Brancheorganisatie Aardappelen
en overige akkerbouwgewassen. Bij besluit van 24 februari 2015 heeft de Minister van Economische Zaken deze brancheorganisaties erkend. Omdat de focus van de vereniging ligt
op gewas(keten)overschrijdende activiteiten worden aangelegenheden steeds bestuurlijk
voorbereid door de Secties Teelt en UHV respectievelijk het bestuur en vindt formele besluitvorming, waar reglementair nodig, plaats binnen de erkende brancheorganisaties. De drie
erkende brancheorganisaties kwamen in 2016 tweemaal bijeen.
.
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In 2016 werden de statuten van de vereniging eenmaal aangepast, met name om verenigingsrechtelijk invulling te geven aan de eisen die voortvloeien uit de verbindendverklaring.
Het gaat hierbij met name om het creëren van een juridisch kader op grond waarvan lid-organisaties ten laste van de eigen leden (de marktdeelnemers) verplichtingen kunnen aangaan die voortvloeien uit regelingen van de erkende brancheorganisaties waarvan om verbindendverklaring wordt verzocht.
Bij de oprichting van de vereniging in 2014 heeft het bestuur besloten bepaalde bestuurlijke
aspecten na een periode van twee jaar te evalueren. Het betreft een evaluatie van:
 de samenstelling van het bestuur;
 de wijze van besluitvorming door het bestuur en
 de wijze van vaststelling van de contributie.
In 2016 vond deze evaluatie plaats. Het bestuur besloot op deze punten de huidige regeling,
die is verankerd in het Huishoudelijk Reglement, te handhaven en over een periode van
twee jaar (in 2018) opnieuw te evalueren.
Gelet op de wens om de vereniging de akkerbouwsector zo breed mogelijk te laten vertegenwoordigen en de belangstelling die er bij verschillende partijen is voor het lidmaatschap
of partnerschap van de vereniging, heeft het bestuur een gedragslijn opgesteld voor aansluiting bij de vereniging. Uitgangspunt van de gedragslijn is een onderscheid tussen enerzijds
organisaties die onderdeel zijn van de voortbrengingsketen van akkerbouwproducten (uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking van akkerbouwproducten) en anderzijds organisaties die anderszins (bijvoorbeeld als toeleverancier) een relatie hebben met de akkerbouwsector. Voor eerstgenoemde categorie organisaties ligt het lidmaatschap voor de hand,
voor de tweede categorie het partnerschap. Een uitbreiding van de vereniging met nieuwe
(categorieën) leden en partners maakt een aangepast contributiebesluit noodzakelijk. Een
besluit hierover zal in 2017 worden genomen.
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Financieel

In het verslagjaar keurde de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening over het verlengde eerste boekjaar van de vereniging (21 juli 2014 tot en met 31 december 2015) goed. De
jaarrekening is voorzien van een beoordelingsverklaring van Accountant Administratieconsulent R. Boutkan.
Voor het resultaat over 2016 en de vermogenspositie per 31 december 2016 van de vereniging wordt verwezen naar de jaarrekening 2016.
De financiële huishouding van de sector-brancheorganisaties vormt een integraal onderdeel
van die van de vereniging. De algemene kosten van een sector-brancheorganisatie worden
gefinancierd uit de middelen van de vereniging. Voor specifieke activiteiten worden financiële bijdragen gevraagd aan de leden van de betreffende sector-brancheorganisatie.
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Programma’s en activiteiten

Activiteiten met een doorlopend karakter zijn binnen BO Akkerbouw ondergebracht in programma’s. Het bestuur besluit over de start, voortgang en beëindiging van programma’s en
beslist over de financiering van een programma. Uiteraard bestaat er binnen de vereniging
steeds de mogelijkheid activiteiten en projecten te starten die passen in de doelstelling van
de vereniging: zodra deze een meer structureel karakter krijgen en doorlopende financiering
vereisen, ligt het in de rede deze onder te brengen in een programma. Hieronder zullen de
belangrijkste activiteiten per programma in 2016 worden geschetst en verslag worden gedaan van andere activiteiten.
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3.1

Onderzoek en innovatie en verbindendverklaring

Op 29 april 2016 besloot de Minister van Economische Zaken tot verbindendverklaring van
het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie en de voor de uitvoering van het programma benodigde regelingen voor financiële bijdragen en voor registratie en gegevensverstrekking. Er is sprake van een gezamenlijk programma omdat het een programma betreft
dat is opgesteld, en wordt gedragen, door de erkende brancheorganisaties Aardappelen en
overige akkerbouwgewassen, Granen en Suiker. Het verbindend verklaarde programma betreft een periode die eindigt op 31 december 2020 en heeft een financieel belang van € 16,5
miljoen. Omdat de ingangsdatum van de verbindendverklaring 4 mei is, kan in 2016 alleen
over de periode vanaf deze datum een verplichte financiële bijdrage worden geïnd. Het bestuur en de drie erkende brancheorganisaties besloten daarom de tarieven voor 2016 als
volgt vast te stellen (in EUR per ha):
tabel 1: tarieven verplichte financiële bijdragen 2016
pootaardappelen en consumptieaardappelen
zetmeelaardappelen
suikerbieten
granen (tarwe, gerst, haver en rogge)

8,70
5,80
5,80
2,90

Voor en na het besluit tot verbindendverklaring heeft veelvuldig contact plaatsgehad met het
Ministerie van Economische Zaken over de uitvoering van het programma. BO Akkerbouw,
die namens de drie erkende brancheorganisaties het programma zal uitvoeren, heeft de
Staatssecretaris van Economische Zaken medio 2016 per brief verzocht om medewerking
bij het verkrijgen van machtigingen van telers om de beschikking te krijgen over de areaalgegevens die telers aan RVO hebben verstrekt in het kader van de Gecombineerde Opgave
(Landbouwtelling). Deze areaalgegevens zijn nodig om de verplichte financiële bijdragen te
kunnen opleggen. Van telers die niet bereid zijn een machtiging te geven, zou volgens BO
Akkerbouw RVO de NAW-gegevens moeten verstrekken zodat de brancheorganisatie deze
telers rechtstreeks kan benaderen om aan hun verplichting tot registratie en gegevensverstrekking te voldoen. Aan het einde van het verslagjaar was er nog geen duidelijkheid of het
ministerie bereid zou zijn de gevraagde medewerking te verlenen. Het opleggen en innen
van bovenbedoelde bijdragen had daarom in 2016 niet plaats.
Vooruitlopend op het onderzoek- en innovatieprogramma startte aan het einde van 2015
een eerste ronde van inventarisatie van onderzoekswensen, gevolgd door een eerste beoordelingsronde. De onderzoekswensen, mits passend binnen het Gezamenlijk programma,
vormen de basis voor de invulling van het programma met concrete projecten. Onderzoekswensen die in de beoordelingsronde een hoge score op relevantie voor de akkerbouwer opleverden, zijn gebundeld tot projecten. Deze zijn door de Sectie Teelt beoordeeld en met
een advies voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan het bestuur resp. de erkende
brancheorganisaties. In afwachting van duidelijkheid van de zijde van het Ministerie van
Economische Zaken over medewerking bij de uitvoering kon in 2016 slechts een beperkt
aantal onderzoeksprojecten worden uitgevoerd. Het betreft projecten die onderdeel zijn van
een meerjarenkader of een hoge prioriteit hebben. Indien het opleggen van verplichte financiële bijdragen over 2016 niet mogelijk blijkt, zal voor deze projecten een beroep moeten
worden gedaan op de overgedragen middelen van het voormalige Productschap Akkerbouw. Besloten werd over te gaan tot de uitvoering van de projecten genoemd in onderstaande tabel 2.
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tabel 2: onderzoeksprogrammering 2016
projecttitel:
ziekzoeker in pootaardappelen (2015 – 2018, bijdrage 2016)
vital soils (2015 – 2019, bijdrage 2016)
sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen
kansrijke eiwitgewassen
aanpassing gebruiksnormen in het kader van equivalente maatregelen
ontwikkeling nieuwe systematiek voor opstellen N-bemestingsrichtlijnen
Regiegroep Data Delen
aaltjesbeheersing (AM) – rasvergelijking met rassenkeuzetoets*)
aaltjesbeheersing (M. chitwoodi) – detectie M. Chitwoodi in herfst*)
groenbemesters (demonstraties)
CBAV werkplan 2016
regionale groenbemesters
*):

budget (excl. BTW)
€ 20.000
€ 9.300
€ 20.700
€ 54.000
€ 69.700
€ 47.000
€ 7.500
€ 51.000
€ 26.000
€ 12.500
€ 49.900
€ 108.800

gelet op het gewasspecifieke karakter van deze projecten wordt beoogd deze te financieren uit de middelen die aan BO Akkerbouw zijn overgedragen bij de opheffing van het Productschap Akkerbouw.

In het najaar startte de voorbereiding voor de onderzoeksprogrammering voor 2017. De besluitvorming hierover heeft een voorlopig en voorwaardelijk karakter gelet op het uitblijven
van duidelijkheid over de medewerking van RVO bij de uitvoering van het programma.
Voor de voorbereiding en uitvoering van het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie heeft BO Akkerbouw – vooralsnog tijdelijk – haar formatie voor onderzoekscoördinatie
versterkt met een extra medewerker.
Resultaten van onderzoeken worden gecommuniceerd door middel van de website Kennisakker.nl., publicaties in vakbladen, themabijeenkomsten en - daar waar aan de orde - door
middel van demonstraties. Ook wordt door middel van twitterberichten aandacht gevraagd
voor de voortgang van de onderzoeken, evenementen, etc.
3.2

Markt- en prijsinformatie

Op verzoek van verschillende akkerbouwketens verzamelt en verspreidt BO Akkerbouw
markt- en prijsinformatie. Omdat de activiteit kostendekkend moet zijn, is een aantal marktinformatie-producten gedurende een proefperiode die eindigde op 1 april 2016 in abonnementsvorm beschikbaar gesteld. Het betreft:
 de opbrengst- en voorraadmetingen voor aardappelen,
 de verwerkingscijfers van de aardappelverwerkende industrie en
 prijsinformatie over koopovereenkomsten tussen teler en aardappelverwerkende industrie (Agriprins).
Uit de evaluatie van deze proefperiode bleek dat het draagvlak voor deze dienst niet groot
genoeg is om een structurele bestuurlijke en financiële betrokkenheid van BO Akkerbouw te
rechtvaardigen. Besloten werd dan ook de exploitatie van het zogenaamde Agriprins Plusabonnement te staken.
De verwerkingscijfers van de aardappelverwerkende industrie worden sinds 1 april 2016 via
Akkerbouwplaza kosteloos beschikbaar gesteld. Met betrekking tot de voorraadmetingen
voor aardappelen en uien is vastgesteld dat hiervoor voldoende alternatieven in de markt
voorhanden zijn, zodat deze dienst aan het einde van het seizoen 2015/2016 werd gestaakt.
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In het verslagjaar is nader onderzocht of het systeem voor het communiceren van de belangrijkste kenmerken van de gesloten koopovereenkomsten tussen teler en aardappelverwerkende industrie (Agriprins) op een alternatieve wijze kan worden geëxploiteerd. Dit onderzoek was aan het einde van 2016 nog niet afgerond.
Sinds het seizoen 2014/15 wordt door de landbouwbeurzen een niet uniforme aanpak gevolgd bij het noteren van fritesaardappelen. Omdat alle betrokken partijen hebben aangegeven deze situatie niet bevredigend te vinden, is deze in 2015 in overleg met alle betrokken
partijen geëvalueerd. Deze gesprekken leidden tot de door alle partijen gedeelde conclusie
dat de op dat moment door de beurzen gevolgde aanpak in het seizoen 2015/2016 ongewijzigd zou worden voortgezet. Een in het voorjaar van 2016 gehouden nieuwe evaluatie leidde
tot een ongewijzigde aanpak voor het seizoen 2016/2017.
3.3

Akkerbouwcertificering

BO Akkerbouw faciliteert het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Dit overleg treedt namens de
akkerbouwketen op als beheerder van het Voedsel- en Voederveiligheid (VVAK)-schema.
Ten opzichte van 2015 werd het VVAK in 2016 op enkele onderdelen gewijzigd. Zo is een
regeling voor het registreren van klachten toegevoegd, zijn de eisen inzake gft- en groencompost aangescherpt (afbouw van de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal in
compost en een aanscherping van de normen voor glas en overige verontreinigingen), zijn
er eisen opgenomen voor het wassen/spoelen van consumptieaardappelen en is de reikwijdte van het certificaat nader verduidelijkt.
In 2016 besprak het Akkerbouw Certificeringsoverleg de resultaten van een analyse waarin
VVAK is vergeleken met de eisen die zijn opgenomen in het schema voor principes en praktijken voor een duurzame productie die zijn geformuleerd door het Sustainable Agriculture
Initiative (SAI). Afnemers van verwerkende industrieën vragen steeds vaker om producten
die zijn geproduceerd onder een schema dat voldoet aan de SAI-beginselen. Uit het benchmark-onderzoek blijkt dat VVAK in combinatie met Nederlandse wetgeving op brons-niveau
voldoet aan SAI. VVAK met de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) en Nederlandse
wetgeving voldoet op zilver-niveau aan SAI. Op basis van de resultaten van de benchmarkstudie heeft het Akkerbouw Certificeringsoverleg de ambitie uitgesproken VVAK op zilverniveau te laten aansluiten op SAI. Met betrekking tot de module DAB zal nader worden geanalyseerd welke voordelen voor de teler voortvloeien uit een nadere aanscherping van de
duurzaamheidseisen, mede in relatie tot de te verwachten kosten.
Sinds een aantal jaren bestaat er een overeenkomst tot wederzijdse erkenning tussen het
Nederlandse VVAK-schema en het Belgische Vegaplan. Nadat een hernieuwde vergelijking
had opgeleverd dat de schema’s nog steeds vergelijkbaar zijn, werd in 2016 de wederzijdse
erkenning door een nieuwe overeenkomst bekrachtigd. De wederzijdse erkenning betekent
dat Nederlandse telers die aan het VVAK-schema voldoen, zonder aanvullende verplichtingen kunnen leveren aan Belgische afnemers die van hun leveranciers verlangen dat zij aan
de eisen van Vegaplan voldoen, en omgekeerd. Om beide, door nationale ketenpartijen beheerde, schema’s zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van internationale afnemers, beogen het Akkerbouw Certificeringsoverleg en Vegaplan een versterking van de onderlinge samenwerking.
Het programma akkerbouwcertificering wordt gefinancierd uit een opslag van € 2,50 per
VVAK-module of gewascertificaat. Deze bijdrage wordt geïnd als een opslag op de nota die
de teler ontvangt van zijn certificerende instelling.
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3.4

Plantgezondheid

De Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) werkt aan het beschikbaar komen en houden van een middelenpakket dat toereikend is voor zowel grote als kleine teelten. Daarbij
worden per teelt / gewas de knelpunten verzameld en wordt in overleg met de toelatingshouders gezocht naar oplossingen voor die knelpunten. Jaarlijks worden de knelpunten uit alle
sectoren gebundeld in een knelpuntenlijst van het Expert Center Specialty Crops (ECSC) en
krijgen de toelatingshouders de gelegenheid om oplossingen aan te dragen, waarna het
ECSC projecten vaststelt.
De CEMP werkt zowel voor de akkerbouw als voor de teelt van vollegrondsgroenten en de
teelt van aardbeien. Met financiële steun vanuit het Fonds Kleine Toepassingen worden residuproeven gefinancierd en worden aanvragen bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) betaald.
Er zijn in 2016 door de CEMP aanvragen gedaan voor vrijstellingen van middelen om noodsituaties op te lossen. Voor de akkerbouw ging het om uienvlieg in zilveruien en eerstejaars
plantuien (knelpunt niet erkend).
3.5

Sectorcommunicatie en imagoversterking

Meest in het oog springende activiteit onder dit programma betrof in 2016 de “Week van de
Akkerbouw”. Dit evenement wil Nederlanders laten kennismaken met de akkerbouw als een
moderne, marktgerichte, dynamische en duurzame sector. Onderdelen van de week van de
akkerbouw waren: akkervlogs en –blogs, een farm selfie wedstrijd, de publiciteitsactie De
Akkerrun, het seminar “Het menu van de toekomst” en een Open Dag. Aan laatstgenoemd
onderdeel namen in totaal 99 bedrijven (akkerbouwbedrijven en bedrijven uit de geledingen
uitgangsmateriaal, handel en verwerking) deel, geclusterd in zogenaamde Akkerspots. De
Week van de Akkerbouw is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting
Hagelunie en door bijdragen van de volgende leden van BO Akkerbouw: Agrifirm, Cosun,
CZAV, NAO en VAVI.
In het najaar werd de Week van de Akkerbouw geëvalueerd door een werkgroep bestaande
uit vertegenwoordigers van ketenpartijen. De evaluatie heeft aanbevelingen opgeleverd voor
een vervolgevenement. De belangrijkste aanbeveling is een vervolg te geven aan het evenement in de vorm van een tweejaarlijks te organiseren Dag van de Akkerbouw. Het evenement zou op een vast tijdstip in het jaar moeten worden gehouden. Qua uitwerking wordt
aanbevolen met minder Akkerspots te werken, maar deze intensiever te ondersteunen. Ook
kan het evenement beter onder de aandacht van stedelingen worden gebracht, bijvoorbeeld
door een activiteit in de stad te organiseren. Het bestuur heeft deze aanbevelingen overgenomen.
In het eerste kwartaal van 2016 organiseerde BO Akkerbouw, tezamen met het Comité van
Graanhandelaren de Themadag Granen. In het verleden trad het Productschap Akkerbouw
samen met het Comité op als gastheer. Tijdens de themadag worden actuele thema’s op het
gebied van teelt en handel van akkerbouwproducten, en in het bijzonder van granen, belicht.
Meer dan 100 geïnteresseerden uit het akkerbouwbedrijfsleven in brede zin hebben de themadag bijgewoond.
Het bestuur van BO Akkerbouw heeft zich de vraag gesteld of er een rol is voor de brancheorganisatie op het gebied van communicatie en coördinatie bij crises met mogelijke gevolgen voor de voedselveiligheid. Het bestuur is van mening dat deze rol er is voor de brancheorganisatie indien een meerwaarde kan worden benoemd. De rol van BO Akkerbouw zou
met name een faciliterend karakter moeten hebben. In dit kader stelde het bestuur een
Handleiding afstemming bij crises op.
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3.6

Sectorprojecten voor partners in akkerbouwketens

BO Akkerbouw ondersteunt partners in de akkerbouwketens met het vervullen van beleidsen secretariaatstaken. De dienstverlening heeft kostendekkend plaats op basis van een
dienstverleningsovereenkomst. In 2016 waren er dienstverleningsovereenkomsten met de
volgende organisaties:
 Nederlandse Vlas- en Hennepvereniging,
 de Stichting CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen),
 de Werkgroep Graszaad en Graszoden,
 de Stichting Bevordering Cichoreiteelt en
 LTO Nederland (ten behoeve van de dienstverlening van de coördinator effectief
middelenpakket voor de vollegrondgroentesector).
3.7

Overige activiteiten

Zoals opgemerkt in de inleiding van dit hoofdstuk verricht BO Akkerbouw een aantal activiteiten die niet of nog niet zijn ondergebracht in een programma. Het betreft veelal onderwerpen met een ketenoverschrijdend karakter waarvoor vanuit het bestuur actie is gevraagd.
Sectorvisie
In samenwerking met Rabobank is in 2016 gewerkt aan een toekomstvisie voor de akkerbouwsector. Beoogd wordt een beeld te schetsen van de ontwikkelingen en uitdagingen
waarmee de akkerbouwsector wordt geconfronteerd in de periode tot 2030. Geanalyseerd
wordt welke acties van welke partijen gewenst zijn om aan de uitdagingen het hoofd te bieden. Ook geeft de sectorvisie een beknopt beeld van de omvang en de betekenis van het
akkerbouwcomplex. Het is de bedoeling de sectorvisie nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 te presenteren.
Data en data delen
Data spelen een steeds grotere rol in de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven. Ook worden data steeds meer uitgewisseld met ketenpartijen en afnemers buiten de akkerbouwketen zoals de levensmiddelendetailhandel. Om de data uitwisseling te stroomlijnen en te stimuleren heeft een aantal coöperaties dat actief is in de akkerbouw, Agrovision, Dacom en
WUR enkele jaren geleden het PETA-project gestart. Omdat het project een beperkte looptijd heeft, het vervolg op het project zou moeten worden geborgd en met het oog op het verkrijgen van draagvlak bij alle relevante partijen is in 2016 aan BO Akkerbouw gevraagd om
betrokkenheid bij dit onderwerp.
In dit kader werd in het voorjaar van 2016 de Adviesraad Data-intensieve Akkerbouw ingesteld. De adviesraad richt zich vooral op het organiseren van een “goede governance” en
het creëren van goede randvoorwaarden ten aanzien van data en data-uitwisseling. Zitting in
de Adviesraad Data-intensieve Akkerbouw heeft een vertegenwoordiging van de teeltgeleding en van de aardappel-, granen- en suikerkolom. Deze vertegenwoordiging wordt op dit
moment ingevuld door LTO, NAJK, NAV, Agrifirm, Nedato, Suiker Unie en BO Akkerbouw.
Als taken van de adviesraad werden geformuleerd:
 het fungeren als platform voor het bespreken van ontwikkelingen en vraagstukken op
het gebied van data en data-uitwisseling en
 het opstellen van verkeersregels, het creëren van kaders en het aanreiken van richtsnoeren gericht op standaardisering van data en data-uitwisseling.
De adviesraad heeft een “visiedocument” opgesteld met daarin een schets van de ontwikkelingen en een nadere duiding van de rol van de brancheorganisatie in relatie tot de activiteiten van PETA. Daarnaast is gewerkt aan een concept voor een branchebrede gedragscode.
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Deze code legt een aantal basisprincipes vast met betrekking tot onder meer het gebruik, de
opslag en de beveiliging van data. Deze gedragscode, de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw, was eind 2016 gereed voor publicatie.
Als uitvloeisel van het visiedocument werd eind 2016 besloten de Regiegroep data delen en
de adviesraad op te heffen en deze te laten opgaan in een Regiegroep data intensieve akkerbouw. Deze regiegroep zal de in het visiedocument voor BO Akkerbouw aangegeven rollen ter stimulering van het gebruik en het delen van data gaan vervullen. De kern van deze
rollen is randvoorwaarden te creëren waarmee draagvlak en vertrouwen voor het delen en
het gebruik van data worden bevorderd. Om gedurende de resterende looptijd van het PETA
stimuleringsprogramma (tot 2018) de verbinding met het stimuleringsprogramma optimaal te
hebben, heeft er een personele unie plaats van het voorzitterschap van de regiegroep en de
stuurgroep PETA.
Actieplan Plantgezondheid
In de vergadering van het bestuur van 10 november 2016 is besloten tot het opstellen van
een Actieplan Plantgezondheid. De bedoeling van het plan is om als akkerbouwbedrijfsleven
(teelt, uitgangsmateriaal, handel en verwerking) beter voorgesorteerd te staan bij discussies
over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
De bedoeling is om gezamenlijk tot een aanpak te komen waarbij de sector de lead in het
maatschappelijk debat terugpakt door het zelf formuleren van een krachtige stip op de horizon en het uitwerken van een plan hoe daar te komen. Dit dient omgeven te worden door
een zorgvuldige communicatiecampagne. Bureau Schuttelaar & Partners is gevraagd het tot
stand komen van het plan te faciliteren. Het traject wordt begeleid door een begeleidingscommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden van BO Akkerbouw.
Het streven is nog voor de zomer van 2017 te komen tot besluitvorming over het actieplan.
Beëdiging keurmeesters
De aardappelsector heeft BO Akkerbouw gevraagd om de beëdigingsprocedure en de beëdiging van de keurmeesters met betrekking tot de keuring van consumptie- en industrieaardappelen te regelen. Een vergelijkbare regeling gold bij het Productschap Akkerbouw.
Keurmeesters spelen een belangrijke rol in de keten. De aardappelprijs is mede afhankelijk
van de kwaliteit. Daarom wil de aardappelsector dat de keuring wordt uitgevoerd door gekwalificeerde functionarissen die een eed afleggen dat ze dat op de goede manier doen.
Keurmeesters die een certificaat hebben waaruit blijkt dat de keurmeester met goed gevolg
een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd, kunnen worden beëdigd.
In 2016 stelde het bestuur een regeling voor de beëdiging van keurmeesters vast. Tijdens
de Aardappeldemodag, die op 31 augustus 2016 plaatsvond, vond de beëdiging plaats van
15 keurmeesters. Het is de bedoeling dat BO Akkerbouw vanaf 2017 op haar website een
lijst met beëdigde keurmeesters publiceert, zodat telers kunnen zien of hun partij is gekeurd
door een keurmeester die hiervoor beëdigd is. Het streven is om uiteindelijk iedere keurmeester te beëdigen.
4

Communicatie

BO Akkerbouw communiceert op verschillende manieren met zijn leden, de achterban van
de leden en geïnteresseerde derden.
De kern van de communicatie vormt de inzet van de websites bo-akkerbouw.nl, akkerbouwplaza.nl en kennisakker.nl. Eerstgenoemde website is de website van de vereniging. Deze
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website bevat naast informatie over de vereniging, informatie over de programma’s en activiteiten. Voor leden van het bestuur, de secties en enkele andere overlegvormen bestaat
sinds 2016 een inlogmogelijkheid om vergaderstukken te raadplegen en te downloaden.
Akkerbouwplaza.nl is primair ontwikkeld als informatieportaal voor markt- en prijsinformatie.
Gelet op de eerder beschreven ontwikkelingen bij het programma markt- en prijsinformatie is
Akkerbouwplaza in 2016 niet verder ontwikkeld.
Kennisakker.nl bevat de resultaten van het programma onderzoek en innovatie. De databank die aan de website is gekoppeld bevat de resultaten van het akkerbouwonderzoek dat
voorheen werd verricht in opdracht van het Productschap Akkerbouw en thans wordt verricht
door BO Akkerbouw. Uiteraard worden in Kennisakker ook de resultaten opgenomen van
onderzoeken die zijn gefinancierd uit de middelen die BO Akkerbouw van Productschap Akkerbouw overgedragen heeft gekregen bij de opheffing van het schap. Geprogrammeerd is
een review en mogelijke aanpassing van Kennisakker aan de functionele eisen die thans
aan een dergelijke databank moeten worden gesteld.
Enkele malen per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief met daarin een beknopt overzicht
van de stand van zaken van de verschillende programma’s en activiteiten en van bestuurlijke onderwerpen. De nieuwsbrief wordt toegezonden aan de leden van het bestuur en van
de Secties Teelt en Uitgangsmateriaal, Handel en Verwerking. De nieuwsbrief is eveneens
via de website van de brancheorganisatie beschikbaar. In 2016 verschenen er 4 nieuwsbrieven.
Bij bijzondere nieuwsfeiten verschijnen persberichten, die vaak worden ondersteund met
twitterberichten.
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