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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 dierlijke sectoren 

 

Niet alle bedrijven in de dierlijke sectoren hebben al met schade te maken. Bovendien worden bij 

een normale bedrijfsvoering al veel gegevens vastgelegd. Toch is het verstandig om gegevens die 

afwijken van de normale bedrijfsvoering vast te leggen en daarvan één apart dossier te maken.  

 

Algemeen 

Denk in algemene zin aan extra, hogere kosten voor bijvoorbeeld: 

• Aankoop grondstoffen of voer 

• Stro/strooisel 

• Arbeid voor bijv. extra loonwerk, stalwerk, dierenartsen, inhuur extra mensen 

• Kosten in verband met extra hygiëne- en preventiematerialen  

• Transport en logistiek 

• Huisvesting- en opslagkosten 

 

Kalverhouderij 

Voor de kalverhouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen:  

• Het aantal kalveren aanwezig (ten opzichte van het aantal beschikbare kalverplaatsen), 

datum en aantal afgeleverde kalveren (incl. opbrengstprijs), slachtleeftijd, doorschuiven van 

jong naar oud rosé en van oud rosé naar rundvlees, aantal dagen (gedeeltelijke) leegstand, al 

dan niet leegstandsvergoeding, datum en aantal ontvangen kalveren.  

 

Konijnenhouderij 



Voor de konijnenhouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen:  

• Per levering het aantal afgeleverde dieren, de gewichten daarvan alsook de ontvangen 

marktprijs.  

• Verder registreer de aangekochte hoeveelheden voer en andere grondstoffen en de 

daarvoor betaalde prijs. 

• Denk verder aan extra kosten voor het inhuren van (vervangende) arbeid voor de verzorging 

van de dieren, het insemineren, afleveren en het reinigen en ontsmetten van stallen. 

Melkgeitenhouderij 

Voor de melkgeitenhouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen: 

• De opbrengstprijs van afgevoerde dieren en in beeld te brengen wat de opbrengstprijs zou 

zijn in een normale marktsituatie. U kunt hiervoor de gemiddelde prijzen van 2019 

aanhouden.  

• Bij het niet kunnen afvoeren van dieren ook graag rekening houden met de kosten voor het 

langer aanhouden van de dieren en het effect hiervan op de uiteindelijke verkoopprijs.  

 

Melkveehouderij 

Voor de melkveehouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen:  

• Bij lagere inkomsten door melkprijsdaling: geleverde kg melk, huidige melkprijs en 

gemiddelde melkprijs van afgelopen drie jaar. Mocht in het ergste geval de melk niet 

(volledig) opgehaald kunnen worden, leg dan de kg niet-geleverde melk vast, met de huidige 

melkprijs en de eventuele vergoeding die u krijgt voor deze melk.  

• Bij lagere inkomsten door prijsdaling dieren, bijv. kalveren: geleverde kalveren incl. gewicht, 

uitbetaalde prijs en gemiddelde prijs afgelopen 3 jaar.  

• Moet u dieren langer aanhouden omdat u ze niet kunt verkopen, bijv. vaarzen voor export, 

leg dan de extra kosten vast (voer, dierenarts, etc.) en evt. waardevermindering als het dier 

later verkocht wordt.  

• Maakt u extra kosten voor bijvoorbeeld inhuur van extra arbeid, of voor materialen zoals 

ontsmettingsmiddel of voer, leg dan de meerkosten vast.  

 

Pelsdierenhouderij 

Voor de pelsdierhouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen:  

• Registreer de extra kosten voor de inhuur van arbeid op de bedrijven. 

• Verder aandacht voor de extra kosten die moeten worden gemaakt om de liquiditeit van het 

bedrijf op orde te houden.  

• Registreer verder de ontvangen hoeveelheden voer en prijs daarvan. Eveneens aanvoer en 

prijs van andere benodigdheden. Dit om de schade o.a. in omzet ten opzichte van andere 

jaren zichtbaar te kunnen maken. 

Pluimveehouderij 

Voor de pluimveehouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen:  

• Voor slachtdieren (vleeskuikens, eenden en kalkoenen): stalcapaciteit, datum en aantal 

afgeleverde dieren (incl. opbrengstprijs), aantal dagen leegstand, datum en aantal ontvangen 

eendagskuikens, stalbezetting. 

• Broedeieren/consumptie-dieren: aantal (broed)eieren verkocht tegen lagere marktprijs, 

hennen eerder geslacht, langere leegstand. 

 



Schapenhouderij 

Voor de schapenhouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen:  

• De opbrengstprijs van afgevoerde dieren en in beeld te brengen wat de opbrengstprijs zou 

zijn in een normale marktsituatie. U kunt hiervoor de gemiddelde prijzen van 2019 

aanhouden.  

• Bij het niet kunnen afvoeren van dieren ook graag rekening houden met de kosten voor het 

langer aanhouden van de dieren en het effect hiervan op de uiteindelijke verkoopprijs.  Dit 

kan bijvoorbeeld doordat dieren niet meer als lamsvlees kunnen worden verkocht en 

hierdoor in verkoopwaarde dalen. 

Varkenshouderij 

Voor de varkenshouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen:  

• De bezettingsgraad goed te monitoren in combinatie met voersamenstelling en voerverbruik, 

technische resultaten, en opbrengstprijzen en er extra attent op te zijn dat deze gegevens in 

de managementsystemen goed worden vastgelegd op een manier dat afwijkingen t.o.v. de 

gemiddelde resultaten zichtbaar kunnen worden gemaakt.   

• Dit geldt ook voor classificatie, geslachte gewichten en uitbetalingsgegevens die worden 

teruggekoppeld. Aan de kostenkant staat het vastleggen van de voerkosten centraal.  

• Daarnaast is het belangrijk om andere kosten posten die onder het kopje algemeen zijn 

genoemd goed te monitoren.  

 

Vleesveehouderij 

Voor de vleesveehouderij adviseren we het volgende in ieder geval vast te leggen:  

• De opbrengstprijs van afgevoerde dieren en in beeld te brengen wat de opbrengstprijs zou 

zijn in een normale marktsituatie. U kunt hiervoor de gemiddelde prijzen van 2019 

aanhouden.  

• Bij het niet kunnen afvoeren van dieren ook graag rekening houden met de kosten voor het 

langer aanhouden van de dieren en het effect hiervan op de uiteindelijke verkoopprijs.  

 


