VISIE

De Europese Unie moet vrouwen op agrarische bedrijven
ondersteunen bij het opzetten
van nieuwe activiteiten. Tevens
moet de Unie ondernemerschap stimuleren en de faciliteiten op het platteland verbeteren. Dat vindt de Women’s
Committee van Copa. Maar,
zo voegt voorzitter Willemien
Koning-Hoeve toe, vrouwen
moeten hier ook zelf mee aan

WILLEMIEN KONING-HOEVE, VOORZITTER VAN WOMEN’S COMMITTEE VAN COPA

de slag gaan.
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H

et Vrouwen Comité van Copa, de
Europese koepel van agrarische belangenorganisaties, heeft onlangs een
visie gepresenteerd om de positie van de agrarische vrouwen te verbeteren. Dit document
bevat zes aanbevelingen aan de Europese Unie
en de regeringen van de lidstaten. Deze aanbevelingen zijn:
1 Ondersteun projecten en geef advies bij het
creëren van nieuwe innovatieve agrarische
activiteiten in het landelijk gebied.
2 Promoot het concept van de multifunctionele landbouw, zodat de ontwikkeling van
extra activiteiten naast het boerenbedrijf
mogelijk zijn.
3 Moedig ondernemerschap van vrouwen aan,
bijvoorbeeld door netwerken te ondersteunen.
4 Biedt mannen en vrouwen dezelfde sociale zekerheid in de vorm van pensioenen en
voorzieningen.
5 Ontwikkel per land databases en netwerken
om de sociale en economische situatie van
vrouwen in het landelijk gebied te observeren.
6 Verbeter de kwaliteit en toegang tot infrastructuur, voorzieningen en faciliteiten zoals
internet in het landelijk gebied.
Willemien Koning-Hoeve is voorzitter van
zowel de LTO commissie Vrouw en Bedrijf als
van de Copa Women’s Committee. Het document met de aanbevelingen van de Women’s
Committee is eind april vastgesteld door Copa,
waarin de landbouworganisaties van de 28
lidstaten van de Europese Unie zijn verenigd.
Copa vertegenwoordigt 23 miljoen agrarisch
ondernemers en hun gezinnen.

‘Vrouwen mogen vaker
hun nek uitsteken’
Koning denkt dat meer aandacht voor de
vrouw in het agrarisch bedrijf op zijn plaats
is. “De meeste agrarische ondernemingen
zijn familiebedrijven. Dat maakt het belangrijk dat de positie van de vrouw ook goed is
geregeld.”
Is het zo slecht gesteld met de positie van
de vrouw op het platteland dat deze visie
nodig is?
“Vrouwen hebben in de meeste landen dezelfde rechten als mannen, maar in de praktijk is
het nog niet goed uitgewerkt. Op allerlei terreinen blijven verschillen bestaan. Daarom moeten we aandacht blijven vragen voor de positie
van de vrouw. Ook in Nederland.
De visie is voor alle Europese landen. Er zitten
tussen die landen grote verschillen in de positie van de vrouw. In Scandinavische landen is
het goed geregeld. De positie van vrouwen binnen het bedrijf, binnen de landbouworganisaties en de sociale voorzieningen voor vrouwen
zijn daar over het algemeen goed in orde. In
het zuiden en oosten van Europa is dat anders.
De situatie in Nederland lijkt het meest op die
in de Scandinavische landen.”
Kun je een praktijkvoorbeeld noemen van
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen?
“Gelijke betaling is bijvoorbeeld een onderwerp. Vrouwen krijgen minder loon betaald
dan mannen. Het verschil ligt Europees gezien
op 16 procent. Het gevolg is dat ze ook minder
pensioen krijgen, zeker als ze parttime hebben
gewerkt. Het pensioengat is gemiddeld 41 procent en op het platteland is dat verschil nog
groter. Daar zit het pensioen vaak in het bedrijf.
Dit alles heeft als risico dat vrouwen eerder in
armoede terecht komen, ook als ze hetzelfde
werk hebben gedaan als mannen, maar meer
aandacht aan het gezin hebben gegeven.
De eigendomsverhoudingen laten ook grote verschillen zien. Slechts 11 procent van de bedrijven is eigendom van een vrouw. Nederland
neemt Europees gezien de laatste plaats in. In
Estland is dat de helft. Als vrouwen als meewerkend partner staan geregistreerd, gelden bij de
belastingdienst andere regels dan wanneer ze
als zelfstandig ondernemer te boek staan.
Dit kan een rol spelen bij overlijden of echtscheiding. Omdat veel ondernemers de winst
in het bedrijf stoppen, kan het gebeuren dat

vrouwen na echtscheiding achterblijven met
een restschuld, terwijl de man het eigendom
behoudt. Daarom is het goed om aandacht te
geven aan dit onderwerp.”
Hoe zijn de zes punten tot stand gekomen?
“Dit zijn algemene punten die in elk land van
toepassing zijn. De leden van het Women’s
Committee hebben met elkaar geïnventariseerd waar ze tegenaan lopen. Dit document is
vervolgens officieel vastgesteld door de voorzitters van de deelnemende landbouworganisaties in Copa.”
Voor wie is deze visie bedoeld?
“We hebben deze visie overhandigd aan alle
voorzitters van agrarische organisaties die
bij Copa zijn aangesloten. Verder hebben we
de visie aangeboden aan de voorzitter van de
Landbouwcommissie van het Europees Parlement. Eurocommissaris Phil Hogan en de
landbouwwoordvoerders in het Europees Parlement krijgen het document nog. Daarna willen we met hen in gesprek, om te voorkomen
dat het document onderin de la belandt.
We moeten zelf ook alert blijven op de momenten dat we met onze actiepunten kunnen inhaken op de actualiteit. Zo hebben we vanuit
LTO Vrouw en Bedrijf onlangs nog enkele punten ingebracht voor aanpassing van de belastingwetgeving om de positie van partners bij
bedrijfsoverdracht te verbeteren en vrijstelling
van overdrachtsbelasting binnen famillieverband te verruimen.”
Wat kunnen de Europarlementariërs ermee?
“De Europese Unie heeft een programma voor
plattelandsontwikkeling. De leden van de commissie landbouw kijken of ze in het beleid van
dat programma aandacht kunnen geven aan
de punten die we in de visie benoemen. De EU
kan met het plattelandsbeleid stimuleren om
netwerkorganisaties voor vrouwen op te zetten,
waarin vrouwen kennis kunnen uitwisselen en
hun ondernemersvaardigheden kunnen vergroten. Zij kunnen sturen bij het op peil houden van voorzieningen op het platteland.
De aanwezige voorzieningen zijn niet specifiek
een vrouwenzaak, maar het blijkt dat vrouwen
nog steeds meer tijd aan het huishouden en
gezin besteden dan mannen, daarom vragen
wij er wel aandacht voor.”

Zijn onderwerpen als huwelijkse voorwaarden, parttime werken, mantelzorg,
pensioen en kinderopvang niet de eigen
verantwoordelijkheid van mensen?
“Ze zijn er zelf bij, dat klopt. Maar het is soms
ingewikkeld. Het gaat er ons ook om, dat mensen stil staan bij deze kwesties. We willen het
bespreekbaar maken. Bij items zoals huwelijkse voorwaarden en maatschapscontracten is
de communicatie soms moeilijk. Niet alleen
tussen man en vrouw, maar ook met kinderen
over bedrijfsopvolging. Binnen het gezin hebben mensen zowel een emotionele als zakelijke relatie met elkaar. Dat maakt het lastig. Net
als praten over een verdeling van de inkomsten.
Deze visie is daarmee ook een signaal aan de
onderneemsters zelf en hun partners.”
Wat vindt u het belangrijkste dat Nederland
moet veranderen?
“Het versterken van vrouwelijk ondernemerschap, bijvoorbeeld door het opzetten van
netwerken. En er moeten meer vrouwen op
posities komen waar beslissingen worden
genomen over de agrarische sector en het plattelandsbeleid. De man-vrouwverdeling binnen
landbouworganisaties is nog niet in evenwicht.
Bij de andere punten die in de visie worden
genoemd, is Nederland best ver. Als het gaat
om multifunctionele landbouw, is Nederland
zelfs voorbeeldland.”
Wat verwacht je van Nederlandse vrouwen
in de land- en tuinbouw?
“Ik verwacht dat ze meer hun nek durven uit te
steken en een positie durven te nemen in de brancheorganisatie en de politiek. Mannen zeggen
snel ja als ze voor een bestuur worden gevraagd.
Vrouwen doen dat minder vaak omdat ze praktische bezwaren zien. Vaak kan er best wat worden
geregeld om die bezwaren weg te nemen. Maar
het is net als met het ondernemerschap, je moet
wel zelf aan de slag gaan. Die bereidheid is volgens mij de laatste jaren steeds groter geworden.
Het blijkt soms ook dat vrouwen het gevoel
hebben dat ze als agrariër niet serieus genomen worden door mannelijke collega’s. Dat is
een probleem. Je moet binnen je bedrijf en in
je bestuursfunctie wel worden gerespecteerd,
anders kun je niet optimaal functioneren. Het
moet van twee kanten komen. Sommige menBLOEMBOLLENVISIE
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sen hebben daar •nog
een slag te maken.
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