
Bewijsvoering verlies door crisis i.v.m. coronavirus 

 

Aangezien veel boomkwekerijproducten geen dagvers product zijn willen wij middels een driejarig 

gemiddelde van de verlies- en winstrekening in het jaar 2020 zichtbaar maken hoe groot verliezen 

door de coronacrisis zijn geworden.  

Een deel van de verliezen kunnen inzichtelijk worden gemaakt door het overleggen van bonnen, 

foto’s en ander bewijsmateriaal van gestort, dan wel vernietigd product. Denk aan infrezen, hakselen 

dan wel anderszins.   

Met gebruikmaking van het inventarisatieformulier kan inzichtelijk worden gemaakt welke 

uitgestelde leveringen dan wel annuleringen voor gevolgen hebben m.b.t. winst en verlies. Hiervoor 

dienen actuele voorraadlijsten, gerealiseerde verkoop, schriftelijke dan wel per mail bevestigde 

verkopen en annuleringen als bewijsvoering te worden overlegd.  

Mondelinge dan wel niet te bewijzen verkopen of annuleringen zullen nooit worden geaccepteerd 

door bv belastingdienst of andere instanties. Zorg daarom voor bewijs en vastlegging van bewijs.  

Niet gerealiseerde daghandel, inclusief niet gerealiseerde veilingopbrengsten, kunnen op de 

formulieren worden aangegeven, middels uw financiële administratie (in samenwerking met uw 

accountant), op basis van het drie jarig gemiddelde.  

Wij verzoeken u in de eerste week van de daarop volgende maand de totale omzetverliezen, nl. A 

t/m D, aan ons door te geven op mailadres avdijk@lto.nl zodat wij deze geanonimiseerd kunnen 

gebruiken voor een goede schadeonderbouwing in onze onderhandelingen met het ministerie om te 

komen tot een op te richten noodfonds tuinbouw.  

Aan het schadeformulier zijn toegevoegd 6 subcategorieën waarbij wij u willen verzoeken de 

omzetverliezen ook naar categorie in te delen zodat wij een goed beeld krijgen. 

E t/m H dienen ter onderbouwing voor het door u daadwerkelijk geleden exploitatieverlies. Deze 

gegevens hoeven niet bij uw branche organisatie te worden aangeleverd maar dienen als 

bewijsvoering voor aanvragen voor extra liquiditeit, belastinguitstel, N.O.W. en een mogelijke 

tegemoetkoming van een nog (nog onzeker) op te richten compensatiefonds. 

Wij verzoeken u hier uitdrukkelijk aan mee te werken zowel voor leden als niet-leden, zodat wij een 

zo volledig mogelijk en goed onderbouwd beeld krijgen van de schade in onze sectie. 

Indien u vragen heeft m.b.t. het invullen van het schadeformulier dan wel anderszins kunt u deze per 

mail richten aan gerrit@ltobomen.nl . Wij zullen u dan via een informatieve mail dan wel 

nieuwsbericht zo goed mogelijk van dienst zijn. 
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