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Financiële noodgift nu ook voor boerderijwinkels en 

plattelandstoerisme 
 

Op 7 april maakte het kabinet aanvullende maatregelen 

bekend om ondernemers te ondersteunen die direct 

geraakt worden door de coronacrisis. Het kabinet heeft 

daarmee verschillende knelpunten opgepakt waarvoor 

LTO heeft gewaarschuwd. Eerder konden agrarische 

ondernemers in de Multifunctionele landbouwtak van 

boerderijverkoop of plattelandstoerisme door 

verschillende eisen geen gebruik maken van de 

financiële tegemoetkoming. 

 

Voor veel agrarische ondernemers staat het water door de coronacrisis aan de lippen. Vanuit 

de overheid is het noodloket ingericht om met een eenmalige vergoeding van €4000,- de 

doorlopende vaste lasten op te vangen. Het aanvragen van deze tegemoetkoming staat 

open voor die bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen de consument zien 

wegblijven. In de agrarische sector raakt dit veelal boeren en tuinders actief in de 

Multifunctionele landbouw. 

 

Het loket voor deze eenmalige gift is enkel open voor een specifieke lijst van bedrijfstakken 

die geregistreerd staan in het Handelsregister. Hier knelde het voor de Multifunctionele 

landbouw. Deze ondernemers staan vaak ingeschreven als agrarisch bedrijf, maar halen een 

belangrijk deel van hun inkomen uit bijvoorbeeld de boerderijwinkel of camping. Deze 

ondernemers kunnen zich vanaf 15 april melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (rvo.nl) waarbij per geval bekeken wordt of ze aanspraak kunnen maken. De 

hoofdactiviteit van het inkomen is leidend bij het toekennen van de financiële gift. Ook 

hadden deze bedrijven last van de eis dat het bedrijf op een ander adres moest zijn 

ingeschreven dan de eigen woning. Dat is door het aanleveren van een aanvullende 

verklaring nu verholpen. 
 

 

Nadenken over 1,5 meter economie 
 

Door de overheid wordt er inmiddels voorzichtig nagedacht over het weer op gang brengen 

van maatschappelijk en economisch leven. Dit is nu nog niet aan de orde, maar hopelijk over 

een tijdje toch weer stap voor stap. De vraag is hoe multifunctionele landbouw sectoren dit 

voor zich zien. 

 

De vraag aan de sectoren is hoe zij het voor zich zien om 1,5 meter norm vorm te geven. 

LTO MFL is hierover in gesprek met LNV en neemt daarbij graag de input mee van het erf. 

Hoe concreter en duidelijker, hoe beter. Wil je voorbeelden/oplossingen delen voor een 1,5 

meter economie op een multifunctioneel landbouwbedrijf, geef deze door aan de infolijn van 

jouw regionale LTO. 

 

 

https://www.rvo.nl/
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Veelgestelde vragen corona en MFL 
 

LTO MFL heeft samen met de regionale LTO-organisaties en branchepartijen een overzicht 

gemaakt van veelgestelde vragen over corona en multifunctionele landbouw. Daarnaast 

bundelt het crisisteam van LTO overstijgende vraagstukken in wekelijkse updates. Deze 

informatie is via onderstaande links te vinden. 

 

• Een overzicht van alle informatie rondom de coronacrisis is hier bijeen gebracht.  

• Een overzicht van de inzet van het crisisteam in hier te vinden. 

• De regionale LTO’s en de werkgeverslijn voorzien in een Q&A welke dagelijks 

aangevuld wordt met vragen en antwoorden die binnenkomen (LTO Noord, ZLTO, 

LLTB).   

 

 

https://www.lto.nl/onderwerpen/corona/
https://www.lto.nl/update-crisisteam-lto-nederland-23-3-2020-1500-2/
https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/
https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona/overzicht-veelgestelde-vragen-corona
https://www.zlto.nl/coronavirus/veelgesteldevragen
https://www.lltb.nl/corona

