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Webinar

Voorlichting op hoofdcontouren noodfonds regeling 
vooruitlopend op de goedkeuring EU die elk 
moment  vandaag of maandag komt. ** disclaimer op evt

wijzigingen door EU zijn altijd van toepassing**

Loket RVO is open, maar details regeling nog 
onbekend. Pas na goedkeuring EU wordt aanvraag 
in behandeling genomen. 

Wordt ingezet op tranche 2 (tranche 1 nu voor 12 mrt- 12 juni) voor 
bedrijven na deze periode die schade krijgen door 
Corona crisis (m.n. nu nog discussie over deel voedingstuinbouw in tranche1)



Programma 

 Introductie 
 Ruud Paauwe (Glastuinbouw Nederland)

 Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

 Arne Bac (Rabobank)

 Huishoudelijke mededelingen

 Projectorganisatie Crisisteam en proces Noodfonds 
(Ruud Paauwe)

 Uitwerking Noodfonds (Coen Meijeraan)

 Ontwikkelingen Noodkredieten en BF (Arne Bac)

 Afsluiting



Projectorganisatie Crisisteam 
Tuinbouw

 Opzetten crisisteam Tuinbouw 

 Zie organogram Crisisteam Tuinbouw

 Contacten met VNO NCW en relevante branche- en lobby 

organisaties

 Contacten met ministeries LNV, EZK en Financiën 

 Minister Schouten, minister Kaag en staatssecretaris Financiën Vijlbrief

 Mediaoffensief 

 Richting vakbladen en landelijke media, urgentie werkbezoeken politici en 

ministeries, Koningin Maxima en goodwill acties met mediabekendheden

 Contact met ministerie LNV en RVO

 Schrijven van brieven en onderbouwingen



Crisis team Tuinbouw
Anthos, AVAG, gemeente Westland, GTNL, GPH, 

GFH, GPNL, KAVB, LTO Nederland, ministerie 
van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, RFH, 

Topsector T&U, VBN en VGB

Regiegroep
KAVB (J. Bond)

GPH (N. van Kesteren)
LNV (I. Lardinois)

GPNL (A. Bom/R. Lommerse)
Topsector T&U (G. Stiekema)

Sjaak van der tak (GTNL)
Gert Mulder (GFH)

Coen Meijeraan (RFH)
Carin van Huet (Rabobank)

Communicatie (G. Pinxterhuis. 

Communicatie

Topsector T&U (G. Stiekema/
L. Schregardus)

GPNL (P. Verhagen/R. Lommerse/    
G. Pinxterhuis)

GTNL (J. van Straalen)
GFH (W. van den Oever)

Coördinatieteam

GFH (R. Schouten/D. van de Ven)
Topsector T&U (G. Stiekema)

PZH (E. Grootscholten)
LNV (M. Meijer)

GPNL (R. Lommerse)
KAVB (J. Bond)

GTNL (R. Paauwe/S. van der Tak)
VBN (J. Verstraten/E. Herben)

RFH (C. Meijeraan)
VGB (M. Mesken)

LTO NL (T. Cuijpers)
Anthos (H. Westerhof)Communicatie (G. 

Pinxterhuis/P. Verhagen)

Taskforce financiën 
(operationeel)  

GFH  (G. Mulder)
GTNL (R. Paauwe)

Rabobank (C. van Huët/M. Boon)
ABNAMRO (J. de Ruyter)
LNV (D. Lutz/K. Boonstra)

RVO (A. Wassink)
RFH (C. Meijeraan)
VGB (M. Mesken)

Anthos (H. Westerhof)
LTO  NL (T. Cuijpers)

GPH (N. van Kesteren)
GPNL (R. Lommerse)

Topsector T&U (G. Stiekema)
ING (T. van Adrichem)
Plantum (N. Louwaars)

Taskforce logistiek 
(operationeel)

GFH (D. Sol)
GTNL (Q. von Bannisseht)

RFH (E. van den Berg)
Plantum (N. Louwaars)
GPNL (R. Lommerse)

LNV (F. Vossenaar/Y. van Laarhoven)
TLN (E. de Bruin)

Topsector T&U (G. Stiekema)    
AVAG (A. van de Riet)

Wematrans (R. Teerds)

Taskforce arbeid 
(operationeel)

LTO  NL (H. Koehorst/A. Middag)
GTNL (P. Loef)

VGB (M. Mesken)
GFH (C. Laarhoven)

GPNL (R. Lommerse)
GPH (E. Kaemingk)

Anthos (H. Westerhof)

Taskforce 
Toekomstscenario’s

GTNL
Greenports

PZH
GFH

…
…

Werkgroep 
georganiseer

de afzet 
(tijdelijke tbv
noodfonds)

Werkgroep 
niet 

georganiseer
de afzet  

(tijdelijk tbv
noodfonds)

Organogram Crisisteam Tuinbouw 
Tuinbouw 



Projectorganisatie Crisisteam

 Wat is tot op heden bereikt?

 1. Noodkrediet maatregelen

 Overheidsmaatregelen (NOW, opschortende en uitstelmaatregelen)

 Liquiditeitsprognose format (basis voor indienen aanvraag bij bank)

 Bankenpakket (borgstellingsleningen, tijdelijke kredieten, GO e.d.) 

 2. Noodfonds sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

 Format invulformulier bewijsvoering schade 

(m.n. voor niet-georganiseerde afzet en groei-krimp scenario) 

 Noodfonds sierteelt keten breed € 500 miljoen en € 100 miljoen overige

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-sierteelt-voedingstuinbouw

http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-sierteelt-voedingstuinbouw


Proces Noodfonds

 Korte proces totstandkoming Noodfonds (1)

 Woensdag 12 maart:Exportmarkten storten in door lockdown mondiaal

 Donderdag 13 maart: Crisisteam Tuinbouw bijeen geroepen om crisis te 

bespreken

 Binnen een week de eerste brief bij de minister 

 Vrijdag 20 maart: Conceptaanvraag ingediend, inclusief inschatting 

impact crisis

 Vrijdag 27 maart: Spoednota naar minister LNV

 Zaterdag 4 april: Concept voorstel uitvoeringsregeling noodfonds 

ingediend

3 weken van onderhandelingen, continue extra gevraagde gegevens aanleveren, 5-hoeks overleg   

ministeries, politieke besluitvormingen over onze aanvraag, nog meer onderhandelingen 

over voorwaarden (zie volgende sheet)

1 mei regeling ingediend bij EU - ? mei publicatie Staatscourant



Proces Noodfonds

 Korte proces totstandkoming Noodfonds (2)

 Glastuinbouw Nederland, Rabobank en Royal FloraHolland vaste aanwezigen bij 

de regiegroep

 Onderhandelingen: plafond (insteek vooraf geen plafond), krimp-groei scenario (vooraf 

meenemen), instaphoogte omzetverlies (insteek vooraf 20%), e.d.

 Verwachtingsmanagement: niet alles is bereikt wat wij hebben ingebracht en 

onderhandeld. Wij kunnen helaas niet ieder op maat bedienen  en is ook 

onderdeel van een dergelijk traject noodfonds(en). Wij zijn een van de weinige 

sector die gedeeltelijk ondersteuning krijgt. (wordt nog  gekeken naar maat werk voor bedrijven die 

buiten de regeling vallen) 

 Bij onderhandeling over uitvoeringsregeling heeft de groep ‘georganiseerde afzet’, 

bestaande uit Rabobank, Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland direct 

de onderhandelingen met het ministerie gedaan



Voorwaarden gebruik noodfonds

 Voor bedrijven uit de sierteelt en voedingstuinbouw 

 Vermeerdering, teelt, afzet, handel en transport sierteelt

 Voor in Nederland gevestigde bedrijven

 Alleen voor Nederlandse omzet/teelt

 Financieel gezond

 Minimaal 30% omzetverlies over periode 12 maart t/m 11 juni 

 Berekening omzetverlies in 2020 gerelateerd aan gemiddelde omzet 

2017 – 2019 (telers- omzet, handel- bruto marge) 

 Extra gemaakte kosten niet vergoed, deze extra kosten vergoeding 

zit opgenomen in omzetverlies



Vergoeding noodfonds

 Van bedrag boven deze 30% wordt 70% uitgekeerd als vergoeding 

voor de coronacrisis. Bij elkaar gaat het om een uitkering van 49% 

van omzetverlies.

Per 4 omzet categorieën zijn 4 plafonds ingesteld:

 De bijdrage noodfonds is een gift; niet terug te betalen

 NOW in mindering brengen

Is de gemiddelde omzet van uw bedrijf van 
2017/2018/2019 in de periode 12 maart – 11 juni: 

Dan is sprake van een plafond van: 

Minder dan € 200.000 € 100.000
Tussen € 200.000 – € 500.000 € 250.000
Tussen € 500.000 – € 3.000.000 € 500.000 
Meer dan € 3.000.000 € 1.000.000



Rekenvoorbeeld
Voorbeeld bedrijf gemiddelde omzet/ gemiste bruto winst marge
periode 12 maart-11 juni 2020

 2017 – 2019 (12 maart-11 juni)

€ 200.000 

 2020 (12 maart-11 juni)                                    -/-

€100.000

 Instapdrempel = 30 %  

 € 100.000 derving x  30% ondernemersrisico = € 70.000 schadeberekening 

 Regeling = 70% uitkering                                                  x 0,7     

 Uit het noodfonds                                                 = € 49.000 uit te keren 

€ 100.000 
50 % omzetdaling

30 % voldoet



Procedure

 Loket van RVO 7 mei open zonder nog bekend zijn details regeling

 e-Herkenning niveau 1 is nodig

 Berekening van omzetverlies (georganiseerd/ongeorganiseerd)

 Voorschot 50% (binnen 5 dagen op rekening)

 Na 11 juni: indienen eindberekening

 Voorwaarde accountantsverklaring (evt. a.d.h.v. registratie schadeformulier)

of berekening van uw afzetorganisatie



Overig

 Door snelle realisatie niet alles tot in detail uitgewerkt

 Registratieformulier is beschikbaar, (nog) geen declaratieformulier

 Hoe om te gaan met kwekers die bij andere kwekers inkopen en 

weer verkopen?

 Hoe om te gaan met houdbare materialen, zoals potten?

 Noodfonds = belastinggeld, dus gezamenlijke verantwoordelijkheid, 

goede naam van onze sector hoog houden



Liquiditeitsfinanciering en het 
Noodfonds

 Huidige situatie:

 Telers wachten markt en noodfonds af voordat ze financieringsaanvraag doen

 Voortschrijdend inzicht ; bij gebruik liquiditeitsprognose- Gedempt scenario meer 

logisch

 Financiële impact blijft hoog

 Meeste liquiditeitsaanvragen lopen soepel door



Wijzigingen Borgstelling overheid

 Drie relevante regelingen:

 Borgstellingskrediet MKB-C , Borgstelling Landbouw (BL-C) of GO (m.n. handel)

 Looptijd van 2 naar 4 jaar. 

 Aflossingsvrije periode: 6, 12 of 18 maanden

 Borgstellingsprovisie voor Rijk tijdelijk verlaagd 

 Tot einde jaar kan nog steeds van BL-C gebruik gemaakt worden

 Resultaat wijziging: 

 Meer tijd om terug te betalen: financiële rust



Liquiditeitsfinanciering
en noodfonds

 Liquiditeitstekorten financierbaar?

 Schroom niet; bouw buffer in door tekort te financieren

 Uitkeringen Noodfonds kunnen boetevrij worden afgelost

 Snel een vliegende doorstart  

 Wel/niet uitkering noodfonds aflossen? Overleg met je accountmanager



Tot slot

 Stel niet uit, breng financiële impact in kaart

 Maak dilemma’s bespreekbaar. Allemaal in hetzelfde schuitje

 Benut maximaal de overheidsregelingen

 Neem contact op met uw financier wanneer verwacht 

financieringsaanvraag gereed

 Banken verwachten meer aanvragen. Uw tijdige melding helpt mee om capaciteit 

te organiseren



Bedankt voor uw aandacht!

Blijf op de hoogte via:
www.glastuinbouwnederland.nl/coronacrisis 

www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-

trends/coronacrisis

www.royalfloraholland.com/corona

Vragen?


