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Achtergrond en profiel van de Stichting Agri Facts
Het huidige landbouwbeleid is dusdanig complex geworden dat het voor het individu niet
meer mogelijk is om tijd en middelen te vinden het beleid kritisch te bekijken. Het
huidige landbouwbeleid is geschreven op basis van een groot aantal wetenschappelijke
onderzoeken, wetenschappers, belangenorganisaties, overheidsinstanties en diverse
internationale partijen. Er zijn in Nederland 55.000 agrarische bedrijven, waar in totaal
170.000 arbeidskrachten werken (CBS, 2017). Per jaar produceren zij meer dan 5.498
miljoen kg aardappelen, 1.780 miljoen kilogram uien, 14.297 miljoen kilogram melk en
866 miljoen kilogram kaas. De werkgelegenheid was in 2016: 626.000 arbeidsjaren, dat
is bijna 9% (8,7%) van de nationale werkgelegenheid. De toegevoegde waarde van de
landbouw bedroeg in 2016 circa 52 miljard euro. Dit is 7,4% van de totale nationale
toegevoegde waarde (CBS, 2016).
Toch ligt de landbouwsector flink onder vuur wat betreft productiemiddelen (kunstmest,
gewasbeschermingsmiddelen, vee) en zelfs het bestaansrecht van de sector in het
algemeen. Boeren hebben alle tijd, middelen en energie nodig om mee te kunnen
bewegen met veranderende regelgeving, hoge investeringskosten en lagere
opbrengsten. De afgelopen jaren is gebleken dat landbouw gerelateerd wetenschappelijk
onderzoek enorm is toegenomen. Deze ontwikkelingen vragen om een onafhankelijke
second opinion als het gaat om gebruik van wetenschappelijk onderzoek voor invoeren
van nieuw (overheid)beleid of aanpassen van bestaand (overheid)beleid.
Stichting Agri Facts controleert (wetenschappelijke) feiten op juistheid voor de
onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid. Ook toetst STAF het gebruik van deze
(wetenschappelijke) feiten en stelt zij alles in het werk om ervoor te zorgen dat correcte
feiten worden gebruikt voor het land- en tuinbouwbeleid. De STAF tracht haar doel onder
meer te bereiken door het uitvoeren dan wel organiseren van (wetenschappelijk)
onderzoek, lobbyactiviteiten en het genereren van media-aandacht. Om dit doel te
bereiken wordt er indien nodig samengewerkt met onafhankelijke wetenschappers en/of
experts op het gebied van landbouw gerelateerde onderwerpen. De stichting kan met de
resultaten van haar projecten een bijdrage leveren aan een door de sector, maatschappij
en politiek acceptabel landbouwbeleid, die in ieder geval ontstaan is op basis van feiten.
De stichting is opgericht en notarieel gesticht in oktober 2018.

Missie en visie

De missie van de STAF is:
‘Wij geloven dat het belang van de landbouwer en daarmee de bescherming van de
voedselzekerheid geborgd moet worden in alles wat de overheid en de samenleving doet.
Dit is alleen haalbaar als de overheid en de samenleving beschikt over de juiste feiten’.

Hoe wij dit willen doen is terug te vinden in onze missie:
-

-

Door organisaties of individuele wetenschappers op weg te helpen wanneer zij niet
beschikken over de juiste (wetenschappelijke) informatie. Door de (wetenschappelijke)
bron van de informatie aan te schrijven met het verzoek de informatie aan te passen.
Dit doen wij onder andere door ze te wijzen op verkeerde aannames of door de juiste
(wetenschappelijke) informatie aan te leveren. Om organisaties en overheden hier
vervolgens op aan te spreken en ze uit te dagen om zaken in de toekomst gedegener
aan te pakken.
Door organisaties en overheden uit te dagen beter te kijken naar onderzoek en
informatie wat gebruikt wordt als basis voor het landbouwbeleid. Dit doen wij door met
een team van specialisten te kijken naar alles wat de overheid gebruikt als
informatiebronnen. En daarmee overheden en organisaties te stimuleren na te denken
over manieren waarop het anders en beter kan, met meer oog voor het perspectief
van de landbouwsector.

De doelstelling en het actuele beleid
De stichting heeft ten doel:
a) een bijdrage leveren aan de realisatie van een duurzaam en feitelijk correct
landbouwbeleid door het controleren van wetenschappelijk onderzoek op
juistheid en indien nodig ziet zij erop toe dat deze feiten ook gebruikt worden.
b) het in verband met het bepaalde sub a. ondersteunen en (mede)financieren van
(onderzoek)projecten ten behoeve van het controleren van wetenschappelijk
onderzoek;
c) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

ANBI status

De Stichting heeft bij beschikking (DATUM VOLGT) de ANBI status. Hiermee is het voor
bedrijven en particulieren aantrekkelijker om de stichting financieel te steunen.
De Stichting beoogt geen winst en zij besteedt meer dan 90% van het vermogen aan
primaire doelstelling en/of algemeen belang.

De werkzaamheden

Toetsen van (wetenschappelijke)publicaties op juistheid
Controleren van wetenschappelijke aannames, uitgangspunten en berekeningen alsmede
de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om objectief vast te stellen of
beleidskeuzes effectief zijn. Wij controleren op sectorniveau zowel voor nationale als voor
internationale aangelegenheden, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan
een eerlijker, efficiënter landbouwbeleid waarbij voedselzekerheid geborgen is.
Objectiviteit en neutraliteit behoren vanzelfsprekend te zijn bij ingewikkelde
beleidskwesties.
Bij de Stichting Agri Facts staat de agrarische sector voorop. Echter onderscheidt de
stichting zich door haar streven naar objectieve en wetenschappelijk onderbouwde
conclusies. STAF voert haar controles uit, op eigen initiatief of op verzoek maar altijd vrij
van politieke voorkeur en absoluut onafhankelijk van wie dan ook. In overeenkomsten
met opdrachtgevers zal daarom ook opgenomen worden dat er geen invloed uitgeoefend
kan worden op de uitkomst.
Bij alle werkzaamheden van de STAF staan de volgende vragen centraal:
o
o

Welke publicaties en onderzoeken liggen ten grondslag aan beleidsvorming
van de overheid met betrekking tot de landbouw?
Hoe worden conclusies van publicaties en/of onderzoeken geïnterpreteerd
en verspreid, waardoor breed gedragen misvattingen kunnen ontstaan.

Werving van fondsen
De fondsenwerving en financiering heeft 3 belangrijke pijlers:
o
o
o

De stichting wordt gefinancierd door de bijdragen van donateurs
De stichting wordt gefinancierd door inkomsten uit opdrachten
De stichting wordt in de toekomst misschien ook gefinancierd door subsidies
voor gedefinieerde en afgebakende wetenschappelijke projecten via de
hiertoe geëigende kanalen.

De werving vindt grotendeels plaats door middel van:
o
o
o

Verzoek via de website tot het doen van donaties door middel van een Ideal
betaalknop.
Rechtstreekse verzoeken aan de doelgroep tijdens sectorspecifieke
bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een landbouwbeurs).
Specifieke projectfinanciering

Opzetten van samenwerkingsverbanden
De Stichting ziet voor het toetsen van rapporten en publicaties nadrukkelijk het belang
en de kracht van (tijdelijke) kennisbundeling en samenwerking. Het gaat hierbij om
samenwerking met kennispartijen zoals wetenschappers en experts op het gebied van
specifieke onderwerpen binnen de landbouw.

Beheer van fondsen
Het verworven vermogen wordt zo direct mogelijk besteed aan de beschreven
doelstellingen en activiteiten.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (donaties en schenkingen) worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin ze door de stichting zijn ontvangen. Als rentebaten
worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen
renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur.

Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties, giften en inkomsten uit
opdrachten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in de controle van
wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten die het doel van de stichting
ondersteunen.
De komende jaren zal de stichting haar vermogen o.a. aanwenden voor het inhuren van
specialisten en projectleiders die nodig zijn om wetenschappelijke rapporten te kunnen
toetsen op juistheid. Wat overblijft dient als buffer voor het opvangen van tegenslagen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een bovenmatige onkostenvergoeding
voor hun diensten.

Organisatie
Het bestuur van de Stichting staat onder leiding van dhr. J. Spithoven (Johannes
Wilhelmus). Het onbezoldigde bestuur bestaat verder nog uit 3 andere bestuursleden:
-

Dhr. W. Kromwijk (Wilhelmus Albertus Maria)

-

Dhr. J. Haanstra (Jacob)

-

Mevr. L. Bosch-Chapel (Leonie)

De dagelijkse leiding van de Stichting wordt gevormd door het bestuur.
Onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door een wisselend aantal experts en/of
wetenschappers maar altijd onder leiding van mede-initiatiefneemster mevr. G. Rotgers
(Geesje).
Voor een overzicht van lopende projecten: https://stichtingagrifacts.nl/staf-research/

Financiële rapportage
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De financiële
verslaglegging wordt na goedkeuring door de accountant op de website geplaatst. De
accountant van Stichting is: Stouten en Wijnen Accountants BV, Plantijnweg 32B, 4104
BB Culemborg.

Rechtsvorm, inschrijving KvK, fiscaal nummer, SBI-code en contactgegevens
Stichting Agri Facts is als stichting ingeschreven te Lelystad onder KvK nummer
72793961.
Fiscaal (RSIN-) nummer: 859238921
SBI-code: 72199 - Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet
biotechnologisch)
Contactgegevens:
Bezoekadres (en postadres)
Stichting Agri Facts
Godfried van Seijstlaan26
3703 BS Zeist
M: info@stichtingagrifacts.nl
T: 0650244089
W: www.stichtingagrifacts.nl

