GROEIEN EN Regelgeving

Veel subsidies voor         investering in milieu
en dierenwelzijn
Wie iets extra’s doet voor het dierenwelzijn of het milieu, komt al snel in
aanmerking voor subsidie. Wel is het tegenwoordig iets lastiger voor
zeugenhouders om subsidie te krijgen voor de MDV, aangezien hier de
regels zijn aangescherpt. Henk Overbeek (directeur en bedrijfsadviseur
varkenshouderij) en André Arfman (adviseur subsidies) van Alfa Accountants
en Adviseurs zetten de interessante subsidies op een rij.

D

Spelen met fiscale regelingen
Met name met de willekeurige afschrijving valt veel te doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om
in de eerste tien jaar niets af te schrijven en de belasting op te sparen voor een gunstiger tijdstip.
Foto: Twan Wiermans
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e belangrijkste subsidieregeling
is de Maatlat Duurzame Veehou
derij (MDV). Dit is een puur fis
cale regeling – de subsidie wordt dus ver
rekend met de fiscale winst. Het mooie is
dat die verrekening zowel met terugwer
kende kracht als in de toekomst mag
plaatsvinden. “Een varkenshouder die
denkt dat hij in de toekomst geen winst
gaat maken, moet zich afvragen of hij die
nieuwe stal wel wil hebben”, zegt Over
beek. Hij is ervan overtuigd dat er best
wel weer goede jaren zullen komen. Wan
neer de ondernemer bijvoorbeeld melk
quotum verkoopt, of een locatie, dan kan
al gauw van de regeling worden geprofi
teerd door de investeringsaftrek en de
mogelijkheid om extra af te schrijven.
Maar de meeste ondernemers hebben
zo’n ‘voordeeltje’ niet. Zij zullen ervoor
moeten zorgen in de komende jaren
winst te maken om baat te kunnen
hebbenbij de regeling. “Met name met
de willekeurige afschrijving valt veel te
doen”, zegt Overbeek. “Stallen worden
in ongeveer twintig jaar afgeschreven. Je
kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om in
de eerste tien jaar niets af te schrijven,
en de belasting op te sparen voor een
gunstiger tijdstip en dan van deze aftrek
post gebruik te maken.”
Arfman ervaart dat vleesvarkensstallen
dit jaar vrij gemakkelijk kunnen voldoen
aan de MDV. Soms zijn enkele relatief
kleine extra investeringen nodig. “Voor
de zeugenhouderij is het in het afgelopen
jaar lastiger geworden”, weet hij. De voor
waarden zijn vorig jaar flink aangescherpt.

Zo leveren bijvoorbeeld grote en stabiele
groepen zeugen veel punten op voor die
renwelzijn. Veel ondernemers vinden om
diverse redenen een dergelijke groep
minder aantrekkelijk. Ook een buiten
uitloop geeft veel punten, maar ook die
willen veel ondernemers liever niet. Tot
2010 kozen vrijwel alle varkenshouders
voor een MDV-stal. Of dat in 2011 ook zo
zal zijn, is nog zeer de vraag. “De regels
zijn nog te nieuw om daar nu iets over te

Maatlat blijft
belangrijkste
subsidieregeling
zeggen, maar ze zijn veel ‘strenger’. Of de
varkenshouders hier de extra investering
voor over hebben is de vraag”, aldus Over
beek.
De MIA/Vamil-subsidie is dit jaar verlaagd
naar 27 procent. Het maximale subsidie
bedrag is 13.500 euro per 100.000 euro
aan investeringskosten, bij de belasting
schijf van 52 procent.

Geen MDV, wel subsidie
Ook stallen die niet aan de MDV voldoen,
kunnen toch voor subsidie in aanmerking
komen. Het gaat dan om specifieke
onderdelen van de stal. Overbeek en
Arfman zetten de interessante regelingen
op een rij.
Regeling sanering asbestdaken: De subsidie
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wordt verleend voor het verwijderen van
de asbestplaten en de montagekosten van
de nieuwe platen. De subsidie bedraagt 27
procent van de kosten. Overbeek vindt dit
een regeling waaraan iedereen die het
asbestdak wil vervangen, mee zou moe
ten doen. “Anders doe je jezelf tekort.”
Energielijst (Energie Investerings Aftrek):
De EIA-subsidie bedraagt maximaal
41,5 procent van de investeringskosten.
Het gaat dan om de aanleg van zonnepanelen (er is een regeling in combinatie
met het verwijderen van het asbestdak,
(geldt voor de provincie Overijssel). Soms
moet het dak dan wel eerst verzwaard
worden – op die kosten zit echter geen
subsidie.)
De lijst met investeringen betreft interes
sante mogelijkheden, zoals frequentie
regelaars op ventilatoren, ledverlichting
in de pluimveehouderij enzovoorts. De
lijst is te vinden op: www.agentschap.nl.

Speciale EL&I-subsidies
Jonge ondernemers kunnen 25.000 euro
directe subsidie krijgen op een investe
ring van maximaal 100.000 euro (25 pro
cent van de investeringskosten). De boer
moet dan jonger zijn dan 40 jaar en eige
naar van het bedrijf. De moeilijkheid is
dat jonge ondernemers die net het bedrijf
hebben overgenomen, zo zwaar zijn gefi
nancierd dat zij geen investering van een
ton kunnen doen. Overbeek: “Wanneer
de ruimte er wel is, adviseer ik daarom
om investeringen zo mogelijk uit te stellen
tot na de bedrijfsovername om zodoende
van deze regeling gebruik te maken.”
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Ondernemers die overwegen over te stap
pen op de biologische houderij, kunnen
maximaal 1.500 euro van de advieskosten
vergoed krijgen. Dit is maximaal 75 procent
van de advieskosten.
Bedrijven die bovenwettelijke maatrege
len nemen en investeren in integrale
duurzame stalsystemen, kunnen voor
innovatiesubsidie in aanmerking komen.
Het gaat dan om ondernemers die echt
grensverleggend bezig zijn. Het probleem
is dat het subsidiebudget vrijwel elk jaar
wordt overtekend. Ook mag men niet
beginnen met investeren voordat de sub
sidie is toegekend. Dat geeft onzekerheid
en oponthoud. Voorbeelden van grens
verleggende stallen zijn de Rondeelstal
voor legkippen en de Vrijloopstal voor
rundvee.

in 2011 open, maar helemaal zeker is dit
nog niet. Vorig jaar werd veel van deze
regeling gebruik gemaakt, aldus Arfman,
en dan ging het meestal om een investering
in mestopslag. “De regeling werd fors
overtekend, dus voor de mestopslag zal er
in 2011 vermoedelijk geen subsidie meer
zijn.” Voor andere vormen van mest
bewerking wellicht wel. De subsidie
betrof bij de laatste openstelling 25 tot 40
procent van de investeringskosten. <

Tips van Alfa Accountants en Adviseurs
1	Wees alert op de verschillende regelingen. Kijk eerst wat de regelingen zijn en bepaal
dan de investeringen. Subsidieregelingen zijn nog weleens gebonden aan termijnen van

Met gecombineerde opgave
Ondernemers die meedoen aan de Regeling
Diervriendelijk Produceren en dus mee
doen aan het Beter Leven Kenmerk van de
Dierenbescherming, kunnen voor subsidie
in aanmerking komen. Inmiddels zijn er
zo’n tweehonderd bedrijven die ‘vlees
met ster(ren)’ produceren. Het grote
probleemis dat het totale subsidiebudget
slechts 1 miljoen euro bedraagt. Volgens
de regeling zou één ster goed zijn voor
een subsidie van 5.000 euro, maar bij
overtekening wordt het budget volgens
een zekere verdeelsleutel eerlijk verdeeld
over alle deelnemers.
Verder is er een interessante regeling Ver
betering Dierenwelzijn voor vleesvarkens,
waaruit subsidie wordt verstrekt voor het
doorvoeren van welzijnsverbeteringen
(zoals het plaatsen van stroruiven). De
subsidie bedraagt 0,14 tot 7,43 euro per
dierplaats.
Beide subsidies moeten worden aange
vraagd met de gecombineerde opgave.

aanmelden of investeren.
2	Ook provincies hebben soms interessante subsidieregelingen (POP2-gelden). Wees daar
eveneens alert op. Arfman: “We zien wel dat het geld wat op is bij provincies, maar voor
echt innovatieve zaken zijn er soms best potjes aanwezig.”
3	Laat iemand voor je uitzoeken waar iets te halen is of doe het zelf. Voor 10.000 euro
subsidie is even zoeken wel de moeite waard.
4	Schakel voor het binnenhalen van de subsidie een deskundige adviseur in. De aanvraag
steekt geregeld erg nauw.
5	Plan zo mogelijk meer investeringen in één jaar of maak een investeringsplan met een
tijdspad. Soms is het wellicht interessanter om over meer jaren te investeren, zodat er
maximaal gebruik gemaakt kan worden van een regeling.
6	Kijk bij het bouwen van een nieuwe stal vooral wat uzelf wilt. Kijk in tweede instantie
naar de mogelijkheid om uw plannen met eventuele kleine extra investeringen om te
zettenin een MDV-stal. Niet andersom. Je moet niet je werkwijze veranderen om in
aanmerkingte kunnen komen voor subsidie.
7	 Laat uitrekenen of de winsten uit het verleden of verwachte winsten in de toekomst
interessant genoeg zijn om punten te gaan halen op de MDV.

Investeringen in het milieu
Luchtwassers: Het is nog onzeker of er dit
jaar wederom subsidie komt voor gecom
bineerde luchtwassers, die niet alleen
zorgenvoor de reductie van de ammoniaken geuremissie, maar ook voor verlaging
van de uitstoot van fijnstof. Vorig jaar
bedroeg de subsidie 60 procent van de
investeringskosten en dat was zeer de
moeite waard. Het subsidiebedrag dient
vervolgens wel in mindering te worden
gebracht op de investeringsaftrek voor
de MIA/Vamil-regeling.
Mestbewerking: Waarschijnlijk gaat de
subsidieregeling voor mestbewerking ook
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Zonnepanelen in combinatie met verwijderen asbest
Medewerkers van het bedrijf Eternit verwijderen het asbest en plaatsen
het nieuwe dak. Verschillende ondernemers lieten het dak van hun stal
vernieuwen vanwege de interessante subsidieregeling.
Foto: Eternit bv
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