Handleiding schade opstelling ondernemers primaire tuinbouw en getroffen handelsbedrijven etc.
1. Doel
Om te komen tot inzicht en vastlegging te komen van schade veroorzaakt vanaf week 11 door de Corona crisis situatie kunnen ondernemers in de tuinbouwsector (groenten, fruit, sierteelt, planten,
boomkwekerij, bollen, uitgangsmaterialen) en handel in de tuinbouw brede dit uniforme formulier
invullen als methodiek voor registratie van opgelopen schade. Leest u wel goed de disclaimer.

2. Disclaimer
Dit format is slechts bedoeld als/van toepassing bij uniforme vastlegging, schade en herstel voor alle
sub-sectoren keten breed van de Tuinbouw in Nederland als gevolg van de Corona crisis in 2020 voor
een mogelijke toekomstige nationaal of EU noodfonds of andere regeling.
Invullen en inzenden van het format is geen toezegging of garantie dat er een noodfonds komt of dat
er aan de hand van dit ingevulde format eventueel wordt uitgekeerd. Naast dit formulier dient er bewijsvoering te zijn van het bestaan en ontstaan van de schade, ondernemers dienen alle documentatie en foto/videomateriaal dat ten grondslag ligt aan de ingevulde gegevens zorgvuldig te bewaren.
Aan dit format kan geen enkel recht worden ontleend dan vastlegging op uniforme wijze van opgelopen schade als gevolg van de Corona crisis 2020.

3. Context
Een paar aandachtspunten bij de totstandkoming van dit formulier:
A. Producentenorganisaties in de sector Groenten en Fruit kunnen met hun aangesloten telers
met het Operationeel Plan 2020 gebruik maken van de EU regeling interventie Groenten en
Fruit.
B. Momenteel zijn er voor ondernemers nog geen specifieke Nederlandse of EU noodfondsen
opengesteld. Wel zijn er Nederlandse regelingen voor uitstel van betalingen van belastingen
en bijvoorbeeld werktijdverkortingsregelingen.
C. Tijdens de EHEC crisis in 2011 is de GMO Groenten en Fruit regeling uitgebreid voor primaire
producenten van groenten en fruit die niet bij een erkende telersvereniging zijn aangesloten.
Handelsbedrijven in Groenten en Fruit zijn nooit vergoed vanuit Brussel of Nederland, ook
niet gedurende de Ruslandcrisis. Ondernemers in de Sierteelt hebben tot op heden niet van
dergelijke EU fondsen kunnen profiteren.
D. Brusselse regelingen zijn ingewikkelder dan nationale regelingen, zeker qua beheersbaarheid
en controles (achteraf).
E. Zonder een gedegen vastlegging van de geleden schade zullen fondsen (welke dan ook) niet
uitkeren. Het formulier is bedoeld om ondernemers te dwingen bewijsmateriaal te zoeken en
vast te leggen, bijvoorbeeld afrekeningen, afleverbonnen, facturen etc. Het maken van
foto's en eventueel video's is ook van groot belang. Van belang is ook te streven naar externe
checks. Ingeval er rozenbloemen worden verschrederd zou bijvoorbeeld een takgewicht en
een weegbon van de afvalverwerker met elkaar gematcht kunnen worden. Telers kunnen nota's van aangekocht plantmateriaal met aantallen overleggen, te velde versnipperde gewassen kunnen visueel worden vastgelegd inclusief bijvoorbeeld het kap-/vaknummer en duidelijke weergave van het totale bedrijf en ondernemer.

F. Voldoende gegevens ?
Of deze informatie ook de informatie is die nodig is mocht er een regeling komen, is afhankelijk van hoe een eventuele regeling eruit kan zien, mede in context van EU-kaders.
Het schadeformulier is een hulpmiddel, maar is geen bewijsstuk. Alleen het overleggen van
het schadeformulier is niet afdoende voor de onderbouwing van een schadeclaim.
Als formeel bewijsmateriaal zullen altijd aanvullende bewijsstukken moeten worden overlegd, zoals facturen en accountantsverklaringen (week- en maandafrekeningen) in het geval
van een regeling gebaseerd op omzetdaling; bewijs dat producten bestaan hebben en zijn
afgevoerd (zoal vracht- en weegbrieven of getekende brieven van ontvangst door charitatieve instellingen) in het geval van een regeling gebaseerd op vernietiging of het uit de markt
nemen van een product.

4. Opzet formulier
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/ telers, de vakken D tot
en met H zijn voor de handelspartijen.
Het is NIET de bedoeling extra Excel 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.
a. Verliezen gerealiseerd voor producten die daadwerkelijk op de markt zijn gebracht tegen een lagere of veel lagere prijs ten opzichte van een 3 jaargemiddelde (weekprijzen). 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 bruto marge (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. Als voorbeeld, het salaris van de halmanager in vaste dienst wordt gewoon doorbetaald, ongeacht de hoeveelheid producten die er door de onderneming gaan. Berekend
en ingevuld moet worden hoeveel dekking op die kosten wordt gemist door minder volumes door de
hal.
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 teler van bloemen 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 telers 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.
Toelichting meerdere gewassen:
Als een teler onder A, B of C gegevens wil invullen en hij heeft meerdere gewassen in zijn bedrijf dan
kan hij / zij er voor kiezen om per gewas 1 formulier in te vullen, het heeft echter de voorkeur een
aparte sheet te maken om de weekverliezen voor alle gewassen totaal te berekenen en vervolgens
de eindgetallen over te nemen in het standaard formulier.
5. Inzending en registratie
Het is belangrijk dat ondernemers het formulier iedere week invullen voor de bedrijfseigen registratie vastlegging schade.
Iedere brancheorganisatie en of telersvereniging aangesloten bij DPA of RFH en de brancheorganisatie, GFH, GTNL, VGB, LTO NL vakgroepen Bomen en Vaste planten, Vollegrond , Plantum, KAVB en
Anthos zal zelf de eigen afweging maken of zij dit tevens centraal willen bijhouden voor een eigen
impact analyse van een sub sector (NB dit is geen start indiening schade).
Vragen over het invullen van het formulier kunt u als eerste stellen bij uw eigen brancheorganisatie. Onderzocht wordt momenteel of er een gezamenlijke helpdesk wordt opgezet voor de beantwoording van al uw vragen omtrent het invullen van het formulier.
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