Toelichting bij het documenteren van financiële schade coronacrisis | Akkerbouw
Vanwege de coronacrisis lijden boeren en tuinders mogelijk veel (omzet)schade door het uitvallen
van vraag en doordat extra kosten moeten worden gemaakt. Deze schade wordt op termijn mogelijk
door een nationaal of Europees fonds geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Op dit moment zijn er
nog geen concrete regelingen.
Het is wel belangrijk dat ondernemers nu al beginnen met het bijhouden en vastleggen van
(omzet)schade en extra kosten. Registratie van uw schade betekent niet dat u hiermee automatisch
aanspraak maakt op compensatie. De registratie zoals in deze toelichting beschreven is vooral een
hulpmiddel bedoeld om een claim beter te kunnen onderbouwen.

Algemene adviezen
In deze toelichting vindt u per sector een aantal adviezen. Zo nodig kunt u deze uitbreiden en
aanpassen aan uw eigen praktijk.
In het algemeen adviseren LTO Nederland en POV ondernemers om:
• Inkomstenderving en extra kosten direct zorgvuldig te registreren;
• Bij uw adviseur na te gaan welke informatie (in aanvulling op deze toelichting) nog meer
nodig is en op welke wijze bij houden van schade het beste is;
• Bewijslast te verzamelen en te archiveren met datum en omschrijving zoals bijvoorbeeld
foto’s, facturen, e-mails, omzetgegevens, etc.
Registratie schade akkerbouw
Voor de schade in de akkerbouw is een formulier gemaakt gebaseerd op het formulier van de
crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. In het formulier worden ondernemers gevraagd om in
verschillende blokken/niveaus (A tot en met H) hun verliezen zichtbaar te maken. Niet alle
blokken/niveaus zijn van toepassing voor iedereen.
De bovenste helft (A tot en met D) is met name voor de primaire productie, de blokken E tot en met
H zijn met name voor de handelspartijen. Het is NIET de bedoeling extra regels toe te voegen aan het
formulier. Mocht er sprake zijn dat er dingen zijn vergeten kan dit opgenomen worden in de posten
'overig' onder de verschillende posten.
Toelichting op de blokken
a. Verliezen gerealiseerd voor producten die daadwerkelijk op de markt zijn gebracht tegen een
lagere of veel lagere prijs ten opzichte van een 3-jaarsgemiddelde. Producten die gratis zijn
weggegeven (Voedselbank) of producten die uit de markt zijn genomen behoren ook bij deze
categorie en worden meegenomen voor waarde nul.
b. Verliezen gerealiseerd voor product te velde/onderweg dat eerder, later of uitgesteld worden
aangeplant en een lagere marktprijs krijgen. Het verlies wordt berekend door de daadwerkelijk
ontvangen prijs te vergelijken met de gemiddelde prijs van de geplande week van afzet.

c. Verliezen gerealiseerd voor producten te velde die NIET worden geoogst, maar te velde worden
vernietigd. Het verlies wordt berekend door de daadwerkelijk ontvangen prijs (nihil, immers
vernietiging) te vergelijken met de gemiddelde prijs van de geplande week van afzet.
d. Verliezen (kosten) gerealiseerd door maatregelen die een ondernemer heeft getroffen in verband
met de noodsituatie. Te denken valt aan het splitsen van ploegen waardoor een extra ploeg tegen
hogere uur kosten moet werken en of ook maatregelen in verband met hygiëne.
e. Handelsondernemingen maken verliezen op de brutomarge (de vaste kosten daarin) omdat daar
geen dekking tegenover staat. Wat bedoeld wordt is dat bepaalde kosten doorgaan, ongeacht of er
wel of geen product verhandeld wordt. Juist het niet vergoeden van die kosten zorgt voor een lager
inkomen van de ondernemers.
f. Onder F wordt weergegeven welke hoeveelheden op de markt zijn gebracht door
handelsondernemingen en waartegenover geen betaling staat. Als een deel van de factuur wel is
betaald, wordt dat deel hier niet opgevoerd. Als een vracht retour is gekomen, onverkocht is
gebleven/vernietigd is hoort dit ook onder deze categorie.
G. Onder G worden de afgezegde orders/afgesproken contracten in geld uitgedrukt. Eventuele
schade voor vernietiging van (verse) voorraad in het handelsbedrijf hoort hier ook bij.
H. Onder H wordt weergegeven de onverkochte bijproducten of tegen lagere waarde verkochte
bijproducten. Toelichting: bepaalde handelsondernemingen moeten het standaard assortiment
aanvullen met ingekochte bijproducten. Ingeval de standaard handel wegvalt, valt de handel in de
bijproducten ook weg.
Vervolgens volgt een optelling van de getallen. Nadrukkelijk is dit niet de totale schade, immers als
een akkerbouwer 10.000 euro schade loopt door doordraai dan is dat een gegeven. Dat bedrag zou
worden besteed als dekking van de variabele en vaste kosten. Als een handelsbedrijf de helft aan
volume of omzet haalt, dan heeft hij schade voor de helft van de dekking van vaste kosten. Als
akkerbouwers A tot en met C invullen, dan moet E in de regel NIET worden ingevuld. In de laatste
kolom dient het mogelijk positieve saldo te worden weergegeven voor vergoeding uit
ondersteuningsmaatregelen zoals de werktijdverkortingsregeling. In het totaal saldo wordt duidelijk
welke verliezen de ondernemer loopt in de betreffende week.
Tot slot. Het is aan te bevelen om voor elk gewas en handelsmethode (gecontracteerd of vrij) een
aparte sheet te maken. Kopieer in dat geval het aantal sheets dat u nodig hebt.

