CORONA-DASHBOARD
Dashboard Maatregelen Algemeen
Uitstel betaling belastingen

De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling belastingen aan alle
ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Het
betreft de volgende belastingen:
- BTW - Vennootschapsbelasting - Inkomstenbelasting - Loonheffing

Coulance betaling
waterschapsheffingen

Waterschappen bieden op verzoek uitstel van te betalen waterschapsheffingen.

Vermindering voorlopige
aanslag inkomstenbelasting
/ vennootschapsbelasting

Belastingdienst biedt mogelijkheid aan ondernemers om voorlopige aanslag
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te verlagen ingeval lagere winst
wordt verwacht.

Uitstel aflossing en rente op
leningen banken

Banken bieden uitstel van aflossing en rente op leningen tot 5 miljoen euro.
Maatwerk is mogelijk; neem hiervoor contact op met eigen bank.

Compensatie loonkosten voor
behoud werkgelegenheid

Er is een noodregeling voor werkgevers (regeling NOW) met tenminste 20%
omzetverlies, waarbij de overheid 90% van de loonsom overneemt.

Extra ondersteuning
zelfstandigen of zzp’ers bij
financiële problemen

Zelfstandige ondernemers en zzp’ers met financiële problemen kunnen een
beroep doen op de regeling TOZO. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering en uitbetaling.

ODE-heffing

De energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor
bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf wordt tijdelijk uitgesteld.

Europese interne markt moet
blijven functioneren

De toelevering en afzet van producten moet volgens Europese richtlijnen gaande
blijven binnen de interne markt. Voedingsproducten zijn erkend als essentieel.

De borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKBLandbouwkredieten (BL) wordt tijdelijk verruimd voor financiering om de
liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten zodat
bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.
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Green Lanes voor land- en
tuinbouwproducten

Nederland stelt zogenaamde Green Lanes in zodat producten uit de land- en
tuinbouw ongehinderd doorgang vinden. De EU-transportraad benadrukt dat
voedsel essential goods zijn die niet mogen worden gehinderd.

Erkenning land- en tuinbouw
als sector van vitaal belang

Door de opname van de land- en tuinbouwsector op de lijst van cruciale sectoren
kunnen bedrijfsactiviteiten verder doorgaan. Ook leveranciers van grondstoffen,
fytoproducten, plantgoed, afnemers, dierenartsen, herstellers van landbouwmachines kunnen verder werken. LTO pleit ervoor de sector ook op de NCTV-lijst
te krijgen voor wanneer er verdere aanscherping van maatregelen ontstaat.

Nationaal Noodfonds
Land- en Tuinbouw

LTO monitort permanent schade in de diverse sectoren en pleit voor een land- en
tuinbouwbreed noodfonds voor compensatie en schadeafhandeling.

Problemen aan grenzen
oplossen

De Belgische grens is gesloten; land- en tuinbouw geldt als essentieel en kan via
een vignet versneld doorgang krijgen. Met de Duitse overheid wordt overlegd over
recente maatregelen rondom grenzen.

Taskforce Tuinbouw

Er wordt gepleit voor specifieke maatregelen rondom compensatie en vergoeding
in de tuinbouw, waarbij LTO speciale aandacht vraagt voor de kleinere
ondernemers in de sector.

Opkoopregeling
frietaardappelen

In het kader van uitval van de vraag wordt gepleit voor een opkoopregeling van
frietaardappelen

Ondersteuning
multifunctionele landbouw

LTO pleit voor compensatie en steun voor ondernemers in de multifunctionele
landbouw en een uniform kader met richtlijnen hoe met zorg, onderwijs en
recreatie om moet worden gegaan.

Oproep tot solidariteit in de
keten

Kabinet roept alle ketenpartijen op om redelijkheid te betrachten in de
prijsonderhandelingen, zodat de primaire producent – die vaak prijsnemer is –
niet onevenredig hard wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus.
Breder geldt dat het bedrijfsleven coulance kan betrachten bij het innen van
rekeningen van getroffen partijen en sectoren.

Openstelling Europese
crisismaatregelen

LTO pleit voor Europese crisismaatregelen met aandacht voor onder andere
interventie en marktordening. Via Europese koepel COPA wordt hier druk aan
gewerkt.
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Dashboard informatie en zichtbaarheid

Coördinatie knelpunten arbeid
als gevolg van Corona-crisis

Oprichting Taskforce Arbeid onder regie van LTO Nederland in collegiale
samenwerking met alle brancheorganisaties in de land- en tuinbouwketen.

Informatievoorziening leden

Meerdere nieuws- en persberichten, social media posts en video’s per
dag met informatie en praktische tips voor leden, zoals infographics over
schaderegistratie en steunmaatregelen.

Werkgevers voorzien van
informatie over impact
corona op arbeid en
werkgeversvragen

Werkgeverslijn land- en tuinbouw centraal gepositioneerd en opgeschaald ten
behoeve van informatievoorziening aan werkgevers in de land- en tuinbouw.
Dagelijkse update Q&A, een wekelijks webinar en 2-dagelijkse Nieuwsbrief
www.werkgeverslijn.nl.

Praktische hulpmiddelen voor
leden

Posters met hygiënevoorschriften voor erfbetreders, boerderijwinkels
en pensionstallen; liquiditeits- en schadeformulieren als hulpmiddel bij
kredietaanvragen en eventuele toekomstige steunmaatregelen.

Media-aandacht en
publieksinformatie

Positieve media-aandacht in dagbladen, televisieprogramma’s en radio voor
de positie van boeren en tuinders en de standpunten van LTO Nederland.

Oprichting platforms om vraag
en aanbod personeel bij elkaar
te brengen

De Taskforce Arbeid heeft initiatieven gesteund om vraag en aanbod
van arbeid in de land- en tuinbouw bij elkaar te krijgen.
Zie o.a. www.helponsoogsten.nl en www.werkenindelandentuinbouw.nl.

Versnellen collegiale in- en/of
uitleen tussen werkgevers

Modelovereenkomst opgesteld voor collegiale in- en uitleen.

Informeren werknemers
(inclusief arbeidsmigranten)
over impact en maatregelen

Werkgevers kunnen gebruikmaken van verschillende hulpmiddelen (in
verschillende talen) om hun werknemers te informeren.

Aanbod ledenzorg voor
ondernemers met zorgen

LTO Noord, ZLTO en LLTB bieden ledenzorg aan ondernemers met zorgen op
persoonlijk, financieel of bedrijfsmatig vlak. Zij kunnen hierover in gesprek
gaan. Leden van bij LTO aangesloten vaktechnische organisaties kunnen hier
ook gebruik van maken.

Grensbeperkingen instroom
seizoenarbeiders opheffen

LTO lobbyt voor Europese afspraak voor doorgang seizoenarbeiders tussen de
verschillende lidstaten.

Vragen, meldingen of signalen over het coronavirus en uw bedrijf?

073 217 33 33
 info@zlto.nl

06 837 76 001
 info@ltbn.nl

Vragen over werkgeverschap en arbeid?
088 888 66 88
 info@werkgeverslijn.nl

088 888 66 66 (kies 2)
 info@ltonoord.nl

