GROEIEN EN regelgeving

Op tijd investering kenbaar maken kan extra

subsidiegeld opleveren

Subsidie is geen

doel op zich

Subsidies kunnen melkvee-

of een Skal- of Milieukeurcertificaat. De
subsidies voor plattelandsontwikkeling,
zoals verbreding, zijn dit jaar fors minder;
vorig jaar waren er nog op provinciaal
niveau mogelijkheden, maar nu is het
geld op. Ook zijn er minder bedrijfs
verplaatsingen door een kleiner aantal
natuur- en stadsuitbreidingen.

houders stimuleren om meer
te innoveren op het gebied
van welzijn, energie of milieu.
Veel subsidieregelingen zijn
fiscaal en deze zullen na 2015

Woud aan subsisdies

belangrijker worden als er niet

Een goede voorbereiding is noodzakelijk
om als ondernemer niet achter het net te
vissen bij subsidieaanvragen. Het is echter
niet eenvoudig om de weg te vinden in
het woud van regelingen. Niet alleen zijn
er landelijke regelingen die opengesteld
worden door Dienst Regelingen(DR-loket),
Belastingdienst en Agentschap NL, ook
heeft elke provincie ‘eigen’ stimulerings
regelingen. Daarnaast heeft elke regeling
ook zijn eigen ‘eisen’. Zo mag bij de
subsidieaanvraag voor Integraal Duurzame
stallen, die kon worden ingediend tot
15 augustus 2011, pas geïnvesteerd worden
als de subsidie daadwerkelijk is toegewezen;
dit is uiterlijk 15 januari 2012. Omdat deze
datum in een nieuw kalenderjaar valt,
zullen de eisen voor een subsidie in het

meer afgeschreven kan worden
op melkquotum en de
bestaande gebouwen reeds
tot de helft van de WOZwaarde zijn afgeschreven.
Jan van den Heuvel, subsidieadviseur bij Subvention, vertelt
over de mogelijkheden.

kader van de Maatlat Duurzame Veehou
derij weer aangescherpt zijn en hiervoor
geldt de datum van de opdrachtbevesti
ging. “Het kan dus in een aantal gevallen
interessanter zijn om niet alle mogelijke
subsidies aan te vragen”, aldus Jan van
den Heuvel van Subvention. die onder
nemers begeleid bij de subsidieaanvraag
of een totaal subsidietraject.
“Subsidie moet geen doel op zich zijn”,
vertelt Van den Heuvel. Te vaak ziet hij
dat er een stalontwerp op tafel komt
die zou moeten voldoen aan de Maatlat
Duurzame Veehouderij, met bijvoorbeeld
4 meter ruimte achter het voerhek, zon
der dat de veehouder hier echt over
nagedacht heeft of deze ruimte in het
bouwblok past of noodzakelijk is. “Elke
meter breder moet je wel betalen en
4 meter achter het voerhek is bovendien
geen harde eis voor de Maatlat Duurzame
Veehouderij.” Door te voldoen aan de
Maatlat Duurzame Veehouderij kan een
stal in aanmerking komen voor de MIA
en de Vamil. Wil je in 2012 voldoen aan
de maatlat, dan zal bijvoorbeeld een
emissiearme vloer noodzakelijk zijn; de
regels worden alleen maar strenger. Een

MIA en Vamil
Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een

trend is dat bedrijven óf investeren in
stallen met lage kosten óf in stallen die
zwaar geautomatiseerd zijn. Alleen in het
tweede geval, en als je iets extra’s inves
teert voor het milieu of welzijn, zijn er
nog subsidies mogelijk, geeft Van den
Heuvel aan. Zijn advies is heel duidelijk:
Maak eerst een bouwplan met je eigen
‘eisen’ en bekijk dan welke subsidiemoge
lijkheden er zijn. Van den Heuvel geeft
aan dat fiscale subsidies een grotere rol
zullen gaan spelen. “Fiscaal voordeel is
veelal ook mooier dan subsidie, het is
een nettovoordeel, ‘gewone’ subsidie telt
weer mee in de winst.” Dit geldt natuur
lijk alleen indien het bedrijf voldoende
inkomen genereert om de fiscale subsidie
te kunnen benutten. Met het wegvallen
van het melkquotum in 2015 valt er ook
een aanzienlijk deel van de afschrijvingen
weg. Hierdoor kan een fiscale subsidie
voor bijvoorbeeld het vervangen van
asbest op het dak – in 2011 is de extra
aftrekpost 27 procent van de verwijde
ringkosten en kosten van het nieuwe dak,
exclusief stortkosten plus een willekeurige
afschrijving van 75 procent – heel interes
sant zijn. <

Nieuwe eisen Duurzame
Stallen 2012

willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel of langzaam, bepaalt

D

e belangrijkste regelingen voor
melkveehouders zijn op dit
moment de subsidies voor Duur
zame Stallen, Integraal Duurzame Stallen,
Jonge Landbouwers en fiscale subsidies
voor vervanging van asbestdaken, biologi
sche landbouw en voor investeringen in
verschillende milieuvriendelijke maat
regelen, zoals machines, isolatiepanelen
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de ondernemer dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de

Emissiearme vloer

investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. Door sneller

In 2012 komen melkveestallen alleen nog in aanmerking voor MDV-

afschrijven vermindert de fiscale winst.

certificering als ze voorzien zijn van een emissiearme vloer. Wanneer

Dankzij de MIA kan een ondernemer profiteren van een extra aftrek-

een stal met normale betonroosters wordt uitgevoerd, kan die alleen

mogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrek-

in aanmerking komen voor MIA/Vamil als er voor 31 december

mogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfs-

2011 wordt aanbesteed.

middel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst staat

Subsidiemogelijkheden

mag u 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten

Bedrijf en Omgeving

laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin

Voor het MDV-onderdeel Bedrijf en Omgeving, waarbij aandacht is

het bedrijfsmiddel is aangeschaft.

voor landschap, omgevingsgerichtheid, verstoring van geur, geluid,

De regels voor subsidies bij nieuwbouw worden strenger. Een weg vinden
in het woud aan subsidiemogelijkheden is daarom een vak apart.

licht en water, moeten er bij nieuwbouw 29 punten gehaald worden
in plaats van 15 punten.
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Groeien 2012 – Investeringsgids voor melkveehouders
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