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Velddemonstraties van DAW-project 
‘Perceelsemissie in de hand’ op film
Door de coronacrisis zijn velddemonstraties en excur-
sies niet mogelijk. Daarom maakt (Projecten) LTO 
Noord in het kader van het DAW-project ‘Perceelse-
missie in de hand’ de komende maanden filmpjes over 
de maatregelen die akkerbouwers kunnen nemen 
om perceelsemissie tegen te gaan. Het eerste filmpje 
staat online. Aan het woord komt akkerbouwer Gerlof 
Bergmans uit Wijnaldum, die onlangs 5 hectare uien 
inzaaide met een freestand. Bergmans is een van de 
tien pilotbedrijven van het project ‘Perceelsemissie in 
de hand’. Het filmpje is te vinden op www.ltonoord.nl.

Leden op de hoogte houden via 
WhatsAppgroep per gemeente
LTO Noord-afdeling Salland is gestart met WhatsApp-
groepen voor haar leden. De WhatsAppgroepen zijn 
per gemeente aangemaakt en worden aangestuurd 
door het bestuur van de afdeling. In deze groepen 
worden leden geïnformeerd over de actuele thema’s 
en onderwerpen, zaken die in de gemeente spelen en 
toekomstige bijeenkomsten. Aanmelden kan via www.
ltonoord.nl/afdeling/salland.

LTO Noord-afdeling Noordoostpolder steekt 
met een kaart van bloeiende voorjaarsbloe-
sem haar leden een hart onder de riem. ‘Som-
mige van onze leden worden hard getroffen 

en dat heeft impact. Weet dat u er niet alleen 
voor staat. Samen komen we deze tijd door’, 
luidt een deel van de tekst op de kaart die 
onlangs is verstuurd. Foto: LTO Noord

Hart onder de riem voor leden in NOP
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Online voor jongeren: 
‘De wereld eet door’

Jongerennetwerk ‘Voor de Oogst van Over-
morgen’ nodigt agrarische jongeren uit om 
dinsdag 12 mei van 19.30 tot 21 uur deel te 
nemen aan een online bijeenkomst over de 
impact van corona op het agrifoodsysteem.

Wat leert de huidige crisis ons over het 
landbouw- en voedselsysteem? Wat brengt 
de toekomst ons als jongeren in tijden van 
Covid-19? De bedreigingen, maar ook de kan-
sen komen op deze bijeenkomst aan bod.

De hosts van de bijeenkomst zijn Kees 
van Vuuren, projectleider bij LTO Noord en 
Gemma Verijdt, beleidsmedewerker bij het 
ministerie van LNV. Zij gaan het gesprek aan 
met Willem Ferwerda, CEO bij Commonland, 
Marije Klever van NAJK en Rens Kooijman 
van HeerlijkeKoe.nl. Ook is er ruimte voor een 
interactief gesprek met de deelnemers.

Aanmelden via de website van LTO Noord 
(zoek op ‘nieuws over corona’).

Column
Deze week was ik in gesprek met een camera-
man, omdat we een bedrijfsfilmpje maakten om 
de afzet van onze kaas te ondersteunen. Die is 
behoorlijk teruggelopen. Het was zijn eerste klus 
in weken. Hij had onze vraag naar een filmmaker 
op een internetplatform gevonden. Het leek hem 
wel interessant om een boer met zijn kennis en 
ervaring te helpen. Bovendien is hij een echte 
kaasliefhebber.

Nu kom ik op de titel van deze column, omdat 
tijdens het gesprek bij de koffie het door mijn 
moeder gebezigde spreekwoord ter sprake kwam: 
‘Een vliegende kraai heeft altijd wat’. Oftewel: als 
je beweegt, kom je altijd wel iets tegen wat je 
past. Dat was van toepassing op de inzet van de 
cameraman, omdat dit voor hem een kleine klus 
was. 

De cameraman hoopte dat als de afzet flink groei-
de, er eens groter werk voor hem kwam. Thuis zit-
ten was hij helemaal zat. 

Volgens mij is het spreekwoord voor ons allemaal 
als ondernemer van toepassing. Vooral nu het op 
veel bedrijven spannend is hoe 2020 zal verlopen. 
Stil zitten zal meestal niet helpen. Ook al is dat 
in het begin misschien verleidelijk. Om mij heen 
zie ik veel initiatieven om oplossingen te vinden 
in deze onzekere periode. Vaak ben ik verbaasd 
over de creativiteit die in onze sector zit, en ook 
daarbuiten.

Bestuurlijk merk ik dat initiatief nemen vaak ook 
helpt. Door een keer extra te bellen of mailen vin-
den we toch vaak weer een opening of een oplos-
sing. Bewegen is belangrijk. Dat is op dit moment 
minder makkelijk dan in een normale tijd. 

Wat ik merk, is dat de digitale oplossingen prima 
voldoen om gewone zaken met elkaar door te 
spreken. Wat ik begin te missen, is dat je buiten 
de vergaderingen om nog even met elkaar bij-
praat of op een bijeenkomst zomaar met iemand 
in gesprek komt. Ik verwacht dat straks, als we 
weer bijeenkomsten mogen organiseren, ook het 
digitale contact voor een groot deel blijft bestaan. 
Daarnaast moeten we voldoende ‘rondvliegen’.

Nico Verduin
voorzitter LTO Noord regio West

Vliegende kraai

ELLEN SMIT

De coronacrisis heeft veel ondernemingen 
hard geraakt. Ook agrarische bedrijven 
hebben te maken met de gevolgen van deze 
crisis. In dit artikel komen de belangrijkste 
fiscale en financiële maatregelen aan bod die 
de overheid heeft getroffen voor (agrarische) 
ondernemers.

Als ondernemers betalingsproblemen 
hebben door de coronacrisis, kunnen zij bij-
zonder uitstel van betaling aanvragen voor 
drie maanden. Dit kunnen zij onder andere 
voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- 
en loonbelasting aanvragen. Als een uitstel 
van drie maanden te kort is, kunnen onderne-
mers onder bepaalde voorwaarden voor een 
langere periode uitstel aanvragen.

De invorderingsrente die verschuldigd 
is wanneer een aanslag niet op tijd wordt 
betaald, is vanaf 23 maart tijdelijk verlaagd 
van 4 procent naar 0,01 procent. De belasting-
rente die verschuldigd is als ondernemers niet 
op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte 
hebben gedaan, wordt vanaf 1 juni en voor de 
inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020 tijdelijk 
verlaagd naar 0,01 procent. Deze rente is nu 
nog 8 procent voor de vennootschapsbelas-
ting en 4 procent voor andere belastingen.

Als ondernemers een lagere winst ver-
wachten, kan de voorlopige aanslag worden 
gewijzigd. Dit is geen specifieke coronamaat-
regel, maar een mogelijkheid die onderne-
mers altijd kunnen toepassen.

Bedrijven in de sierteelt en in bepaalde 
onderdelen van de voedingstuinbouw die een 
forse omzetderving hebben geleden in de peri-
ode maart-mei 2020 en waarbij de bestaande 
maatregelen onvoldoende soelaas bieden, 
kunnen onder voorwaarden een aanvullende 
tegemoetkoming krijgen. Het gaat om een 

financiële compensatie die 70 procent van de 
omzetderving voor een aanzienlijk deel com-
penseert. Ook is er 50 miljoen euro beschik-
baar gesteld voor fritesaardappeltelers.

Fritesaardappeltelers krijgen een vergoe-
ding voor de fritesaardappelen die zij nog in 
opslag hebben en die zij dit seizoen niet meer 
kunnen verwerken. De vergoeding bedraagt 
40 procent van de gemiddelde marktwaarde 
in de periode september 2019 tot en met febru-
ari 2020.

BORGSTELLINGSREGELING
Ook is er een tijdelijk gunstigere borgstel-

lingsregeling voor bedrijven. Bedrijven die 
liquiditeitsproblemen hebben, kunnen bij 
banken overbruggingskredieten aanvragen 
waarbij het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit voor 70 procent borg staat 
voor het overbruggingskrediet.

Het maximale borgstellingskrediet 
bedraagt 1,5 miljoen euro. In bepaalde geval-

len wordt dit maximum verhoogd naar 2,8 mil-
joen euro. De bank beoordeelt of het bedrijf in 
aanmerking komt voor een krediet. De provi-
siekosten zijn verlaagd naar 1,5 procent en 0,5 
procent voor startende ondernemers.

TEGEMOETKOMING IN LOONKOSTEN
Agrarische bedrijven met werknemers in 

dienst kunnen onder voorwaarden een tege-
moetkoming in de loonkosten aanvragen. Een 
van deze voorwaarden is dat er een omzetver-
lies is van minimaal 20 procent. Als een aan-
vraag wordt gedaan, mogen werknemers niet 
worden ontslagen en moeten zij voor 100 pro-
cent worden doorbetaald.

Ondernemers die als gevolg van de 
coronacrisis een inkomen onder het sociaal 
minimum hebben of bijvoorbeeld een liqui-
diteitsprobleem, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden een aanvullende uitkering 
voor levensonderhoud en/of een lening voor 
bedrijfskapitaal aanvragen.

Fiscale maatregelen coronacrisis

Er is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor fritesaardappeltelers. Foto: Haijo Dodde

Bedrijven met werknemers 
kunnen een tegemoetkoming 
in loonkosten aanvragen

Fiscale Zaken

Accountants en adviseurs van leden van de 
Vereniging van Accountants- en Belastingad-
viesbureaus (VLB) schrijven in deze rubriek.


