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Om de getroffen bedrijven binnen de glastuinbouwsector acuut te ondersteunen zijn ver-
schillende maatregelen in de maak. Een van deze maatregelen is het noodkrediet dat on-
dernemers kunnen aanvragen bij hun bank. Om in aanmerking te komen voor dit noodkre-
diet dient iedere ondernemer een liquiditeitsprognose aan te leveren bij zijn of haar bank 
op basis van één van de onderstaande scenario’s. Bepaal eventueel samen met uw ac-
countmanager of accountant welk scenario waarschijnlijk het meest op uw bedrijf van toe-
passing is. U wordt geadviseerd één scenario uit te werken, zoals in deze handleiding staat 
beschreven.  
 
Ondernemers die periodiek een liquiditeitsprognoses aanleveren bij hun bank kunnen deze 
gebruiken en aanpassen voor één van de scenario’s.  
 
 
SCENARIO’S  
  
Scenario 1.: Worst Case 
Hierbij gaat het om producten die moeten worden geoogst, maar niet uitgesteld verkocht 
kunnen worden. Er ontstaat een lockdown, waardoor gedurende drie maanden (90 dagen) 
100% van de omzet wegvalt. In maand 4, 5 en 6 is respectievelijk 50%, 75% en 100% afzet 
en prijsherstel en de daaropvolgende maanden zijn conform reguliere begrotingsuitgangs-
punten. Bedrijven gaan meerkosten maken voor afvoer van niet verkochte bloemen en 
planten. In deze case gaan we er vanuit dat dat er geen voorraad “opgespaard wordt, deze 
komt niet meer op de markt”.  
 
Scenario 2.: Gedempt scenario 
Dit zijn producten, die tijdelijk bewaarbaar zijn via voorraadopbouw en –beheersing of het 
betreft jaarrond (niet seizoensgebonden) productie en afzet. In dit scenario blijft er 
sprake van beperkte (deels uitgestelde) afzet. Ook hierin gaan we uit van tijdelijkheid. Ge-
durende drie maanden (90 dagen) 50% omzetreductie. In de maanden 4 en 5 is respectieve-
lijk 25% en 50% afzet en prijsherstel. Ook in dit scenario gaan bedrijven meerkosten maken 
voor bewaring, deels vernietiging van de productie.  
 
Voor bedrijven die nog geen gebruik maken van een liquiditeitsprognose is een standaard 
format beschikbaar. U kunt deze gebruiken. Mogelijk gebruikt u al een goed exemplaar, 
deze kunt u dan uiteraard ook inleveren met inachtneming van het toegepaste scenario.  
 
 
LIQUIDITEITSPROGNOSE 
 
Stap 1 – Aantal stuks of aantal kg (per m2) / Middenprijs per stuk of per kg (per m2)  
U geeft hier aan wat u voor de komende maanden verwacht per product te produceren en 
bijbehorende middenprijs.  
 
Stap 2 – Ontvangsten 

 Hier berekent u uw omzet door het verwachte aantal stuks of kg per m2 dat u pro-
duceert te vermenigvuldigen met de verwachte prijs per product (steel, bol of 
plant) of kg/m2.  

https://www.glastuinbouwnederland.nl/coronacrisis
https://www.glastuinbouwnederland.nl/coronacrisis


 

   

 Onder overige inkomsten neemt u de debiteuren op, die u nog heeft en de volgende 
maanden denkt te ontvangen.  

 
Stap 3 – Uitgaven 

 Hier vult u in wat u denkt de komende maanden uit te geven aan lonen, energie 
etc. Vergeet hier niet uw eigen beloning in mee te nemen.  

 
Stap 4 - Totaal  
Nu ziet u onderaan welk bedrag u per maand overhoudt of tekort komt. Om te zien welk 
effect dit heeft op uw liquiditeiten, vult u bij de eerste maand uw huidige banksaldo in.  
 
MEER INFORMATIE 
Indien u naar aanleiding van deze handleiding vragen heeft, kunt u contact opnemen met 
uw accountant of bank.  
  


