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Verslag 2e bijeenkomst 
Op zaterdagochtend 23 april 2016 gingen wij vanuit Almere al 
vroeg op pad naar Creil. In de buurt van Lelystad kwamen wij al 
langs de eerste stroken tulpen in het weiland. Ondanks de kou 
van de afgelopen periode waren de tulpen al wel in bloei en 
konden wij de mooie kleuren bewonderen. 

In het Tulpeninformatiecentrum stond de koffie al klaar en 
tijdens een stukje taart kregen wij van Jos Becker, eigenaar van 
het centrum, niet alleen uitleg over de tulpenteelt in de 
Noordoostpolder. Ook vertelde Jos over het ontstaan van het 
CDA in de Polder. Toen was je plaats op de kieslijst 
bijvoorbeeld met name bepaald door het lidmaatschap van de 
partij voordat het KVP, AR en CHU in het CDA waren opgegaan. 
Als "onafhankelijke" en als een van de eerste echte CDA-ers 
was het lastig om een goede plek op de lijst te krijgen.  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1e Nieuwsbrief 

Dit is de eerste editie van - 
naar wij hopen - veel 
nieuwsbrieven van het CDAV 
Flevoland. Regelmatig zullen 
wij u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen binnen 
ons netwerk, zowel provinciaal 
als landelijk.  

In deze editie kijken we terug 
op een zeer geslaagd bezoek 
aan de Noordoostpolder waar 
de tulp en de tulpenteelt 
centraal stonden, delen wij 
actuele zaken en kijken wij 
vooruit naar de derde 
bijeenkomst.  

Jaarverslag CDAV 

Het jaarverslag van het 
landelijk CDAV is in concept 
beschikbaar, met daarin ook 
opgenomen een verslag van 
Flevoland. 

Het jaarverslag zal formeel op 
de Ledendag worden 
vastgesteld. Het concept 
jaarverslag staat te lezen op 
onze website en FB-pagina.

NIEUWSBRIEF
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Save the date voor de 
3e Bijeenkomst van 
het CDAV Flevoland  

Het bestuur is al weer volop 
bezig met de voorbereidingen 
van de 3e bijeenkomst.  

Deze zal volledig in het teken 
staan van de financiële 
weerbaarheid van vrouwen. 

Aan de inhoud van het 
programma wordt nog gewerkt. 
Hier zullen wij zo spoedig 
mogelijk meer informatie over 
geven via de website en onze 
Facebook pagina. 

Noteert u alvast wel de datum: 

Datum: 12 oktober 2016 

Tijd: 19.00 - 21.30 uur 

Locatie: Colorpoint, 
Antilopestraat 18-20, Almere 

Actief worden? 

Op dit moment telt het bestuur 
4 leden, allen afkomstig uit 
Almere. Wij willen de activiteiten 
graag uitbreiden naar de andere 
vijf gemeenten van Flevoland. 
Wilt u actief worden neem dan 
contact met ons op via 
cdav.fl@gmail.com.

Daarna bezochten wij het bedrijf van Marie-Carien 
Slootman. Zij is samen met haar echtgenoot en oudste 
zoon eigenaar van een bloembollenbedrijf. Marie-Carien 
vertelde hoe haar loopbaan zich ontwikkeld had en voor 
welke uitdagingen zij staan. Zij had voor ons een stevige 
politieke boodschap. Lees hierover elders in deze 
nieuwsbrief, waar Marie-Carien haar dilemma's met ons 
deelt. 

Met de belofte om een keer terug te keren als de 
tulpenbollen worden verwerkt aan de band en met een 
grote zak gladiolenbollen in de tas reden we weer via 
een deel van de tulpenroute terug naar het Tulpen-
informatiecentrum. 

Daar was inmiddels een zeer uitgebreide boerenlunch 
voorbereid. Met een bezoek aan de showtuin met 2.000 
verschillende tulpen sloten we dit geslaagde bezoek af.  

We danken Jos Becker en Marie-Carien Slootman voor 
hun hartelijke ontvangst en openhartige gesprekken! 
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Opinie: Marie-Carien Slootman 
Jaren geleden heeft schrijver Geert Mak een lezing gegeven voor Rabobank 
bestuurders over de Nederlandse overheid in historisch perspectief. Zijn conclusie 
was: alles is gebaseerd op wantrouwen.  

Tijdens jullie bezoek waarin ik een inkijkje heb gegeven in het leven van een 
agrarisch ondernemer in Nederland, ligt het accent van veel van mijn activiteiten in 
het voldoen aan de gevolgen van de toenemende wet- en regelgeving. Dit in 
tegenstelling tot de belofte van een aantal kabinetten in het verleden om de 
bureaucratisering (en dus de wet- en regelgeving) voor de inwoners in Nederland te 
verminderen. 

Als ondernemer in de bloembollensector is het prachtig om met je bedrijf bezig te 
zijn: 

• zorgen voor goed plantgoed 

• zorgen voor een zo goed mogelijk groeiseizoen 

• zorgen voor een goede verwerking zodat er kwaliteit wordt afgeleverd 

• zorgen dat er vervolgens met het nieuwe plantgoed weer een zo goed mogelijke 
oogst voor de toekomst wordt gegarandeerd.  

Dit alles in de wetenschap dat het weer op allerlei manieren zijn invloed kan hebben 
op het resultaat van onze werkzaamheden. Onze portemonnee ligt buiten.  

Maar al deze primaire werkzaamheden, die energie opleveren, worden 
overschaduwd door de regelgeving en de controles, die daar mee samenhangen. 
Als praktijkvoorbeelden uit de agrarische sector wil ik noemen: 

• de jaarlijkse aangifte van het gebruik van de grond (met 2 cijfers achter de 
komma). De aangifte voor 2016 moet voor 15 mei zijn ingediend. De afwikkeling 
van de betalingsrechten van 2015 is echter nog in volle gang. Er is nog niets 
betaald door RVO, terwijl de Franse regering al zijn agrariërs heeft betaald uit de 
nationale kas in afwachting op de gelden vanuit Europa. We houden er sterk 
rekening mee dat er bezwaarschriften zullen moeten worden opgesteld om de 
verkeerde beslissingen door de RVO aan te kunnen vechten. 

• de regelgeving betreffende personeelszaken. Minister Asscher heeft de 
problematiek rond seizoenswerkers ingezien en de wet Werk en Zekerheid zal 
worden aangepast. Nu de verrekening van de huur en zorgpremie nog voor de 
Buitenlandse werknemers. De uitspraak hierover wordt omstreeks 1 januari 2017 
verwacht!  Gevolg onzekerheid voor de ondernemers-werkgevers. Als gevolg van 
enkele frauduleuze werkgevers is de Wet Aanpak  Schijnconstructies tot stand 
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• gekomen. De beloning dient via de bank te geschieden om het een en ander 
eenvoudig te kunnen  controleren.  

• Het is opvallend dat we geen jeugd meer aan het werk kunnen krijgen. Begin deze 
eeuw is de arbeid van de Nederlandse jongeren (vanaf 14 jaar) gefrustreerd als 
zijnde kinderarbeid en derhalve mochten zij niet meer werkzaam zijn in de 
bollenschuren. Naast het aanmerken van de arbeid als kinderarbeid werden er 
allerlei richtlijnen voor de arbeidstijd vastgesteld en moest er een veelheid aan 
gegevens (sofinummer, kinderbijslagnummer, registratienummer bij de IB) 
worden verzameld voordat de jeugd aan het werk mocht. De jeugd in Nederland 
wordt volop gepamperd met als resultaat dat we nu met ruim 300.000 
buitenlandse werknemers het werk moeten doen. 

• in Nederland wordt gewerkt met een wettelijk minimumloon  een goede zaak), 
maar Duitsland kent nog steeds geen WML. Uit concurrentieoverwegingen is het 
zaak dat in de EU een aantal  zaken op een zelfde wijze worden geregeld. 

• de aangifte van de percelen bloembollen, die er worden geteeld. (wat wordt waar 
geteeld). 

• het verkrijgen van positieve grondmonsters voor de teelt van de gewassen 

• het bijhouden van het gebruik van meststoffen en gewas- beschermingsmiddelen. 
Door de overheid wordt bepaald wat er mag worden toegepast. Gelet op de 
mestwetgeving komen we er nu achter dat het gebruiksnormen wel eens niet 
genoeg zouden kunnen zijn voor het in stand houden van de bodemkwaliteit bij 
de teelt van veel hoogwaardige gewassen en voor de opvang van water in geval 
van niet maatgevende buien. Ook hier moet bij vermeld worden dat Nederland 
weer het “braafste” jongetje in de klas wil zijn gelet op de toepassing van 
gewasbeschermings- middelen in de agrarische sector in Europa.  

En zo kan ik nog wel een aantal zaken noemen met een eensluidende conclusie: We 
hebben als agrarische sector te maken met een overheid, die ver af staat van 
(agrarisch) Ondernemend Nederland. Een sector, die zelfs in de crisistijd, een 
redelijk stabiel niveau heeft weten te handhaven gelet op de bijdrage in het bruto 
nationaal product. 

Er wordt door de overheid ad hoc op zaken gestuurd met een grote mate van 
emotie ( de kalf bij de laten; de koeien moeten weer in de wei, terwijl de mestgeving 
er voor gezorgd heeft de koeien op stal te houden). En elk opvolgend kabinet stuurt 
weer op andere targets. 

Met als gevolg geen vermindering maar juist een vermeerdering van wet – en 
regelgeving en zoals 

Geert Mak al duidde in zijn lezing : veel is gebaseerd op wantrouwen. 


