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Zoetermeer, 1 mei 2020 
 
 
Hard gewerkt aan extra steunmaatregel 
Afgelopen week is hard gewerkt aan de uitwerking van de extra steunmaatregel voor de 
sierteelt en enkele onderdelen van de voedingstuinbouw. De crisisorganisatie Coronacrisis 
Tuinbouw leverde via twee klankbordgroepen inbreng bij het ministerie van LNV en RVO, 
onder meer met onderbouwing van de geschatte omzetderving. Ook bij het ministerie en RVO 
is veel werk verzet om ervoor te zorgen dat ondernemers binnenkort hun aanvraag voor 
tegemoetkoming kunnen indienen. RVO is straks hét loket voor de regeling, zowel voor de 
aanvraag als voor informatie. Op het moment dat de regeling definitief is, zal alle informatie te 
vinden zijn op de website van RVO. Het aanvragen van tegemoetkoming kan alleen digitaal, 
dus niet via de post of andere kanalen. 
 
 
eHerkenning 
Voor het aanvragen van een tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel, hebben 
ondernemers eHerkenning nodig. Dat is de ‘digitale sleutel’ voor contact van ondernemers 
met de overheid. De indruk bestaat dat een groot deel van de tuinbouwondernemers er niet 
over beschikt. Zij doen er goed aan hun eHerkenning alvast op orde te brengen adviseert RVO, 
omdat deze aanvraag enkele dagen kan duren. Er is eHerkenning op niveau 1 nodig (het meest 
eenvoudige, ‘laagste’ niveau). Voor informatie en de aanvraag van eHerkenning, klik hier. 
 
 
Volgende fase 
De crisisorganisatie wil binnenkort bij tuinbouwondernemers uitvragen in welke mate ze 
gebruik maken van de diverse steunmaatregelen van het kabinet en of het afdoende soelaas 
biedt. Ook zal worden gevraagd welke maatregelen ze zelf treffen om het bedrijf door de 
coronacrisis te loodsen. De resultaten geven input voor een effectanalyse van de maatregelen. 
Dat biedt handvatten voor het vervolg van de gezamenlijke crisisaanpak. Hierbij valt te denken 
aan maatregelen gericht op de ‘anderhalve-meter-economie’, de opbouw naar een nieuw 
marktevenwicht en/of maatregelen om vervolgschade te voorkomen. De enquête bij de 
ondernemers gaat pas uit, nadat ‘het loket’ bij RVO opengaat voor de extra steunmaatregel en 
de inhoud daarvan bekend is. 
 
 
Lange termijn verkenning 
Het zogeheten triple-helix samenwerkingsverband ACCEZ gaat in opdracht van de 
crisisorganisatie ten behoeve van de Taskforce Scenario’s een lange termijn verkenning 
uitvoeren naar de impact van de coronacrisis. Met de uitkomsten van de verkenning kan de 
tuinbouwsector in Nederland haar toekomstplannen herijken, meldde de crisisorganisatie op 
29 april met een persbericht. 
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Geen EU-geld voor sierteelt 
Er zal voor de sierteelt geen financiële steun komen uit Brussel. Volgens landbouwcommissaris 
Janusz Wojciechowski is het EU-budget daarvoor te krap, zo meldde hij gisteren in een debat 
met het Europees Parlement. Wojciechowski negeert daarmee oproepen van Europese 
brancheorganisaties en een groep Europarlementariërs. De Europese Commissie maakte 
vorige week een pakket maatregelen bekend. Dat behelst onder meer de mogelijkheid om de 
schade te beperken met extra ruimte in de mededingingsregels voor de duur van zes 
maanden. De Commissie staat een Europese verruiming toe via artikel 222 van de GMO 
Verordening. Die ruimte houdt in dat product uit de markt is te nemen (of gratis weg te 
geven), gezamenlijke afzetbevordering is toegestaan en dat tijdelijke productieplanning 
mogelijk is. Het gaat hierbij om bomen, bloembollen, snijbloemen en sierplanten. De afspraken 
mogen de interne markt niet verstoren en dienen proportioneel te zijn tot het stabiliseren van 
de markt. De crisisorganisatie gaf via het ministerie van LNV bemerkingen bij de 
conceptverordening door en sprak al enkele keren met de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) over mogelijkheden binnen de mededingingswet. Daar komt met het Brusselse voorstel 
extra ruimte. ACM zal binnen deze extra ruimte haar toetsing gaan doen. 
 
 
Extra vrachtcapaciteit uit Kenia 
Kenya Airways zet vanaf deze week twee passagiersvluchten in om bloemen en groenten naar 
Amsterdam te vervoeren. Dit transport komt naast de twee extra vluchten die KLM inzet op de 
route Johannesburg via Kenia naar Amsterdam. Kenya Airways zegt in te spelen op Moederdag 
in mei.  
 
 
Vlog Jaap Bond 
Kijk hier voor vlog #8 van Jaap Bond van 24 april. 
 
 
Coronacrisis Tuinbouw 
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de 
Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in 
de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze 
werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten. 
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