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Maatlat Duurzame Veehouderij    biedt rundveehouder kansen
In april 2008 is de Maatlat Duurzame Veehouderij van kracht geworden. De verwachtingen in de
melkveesector waren hooggespannen. In de praktijk vinden ondernemers de Maatlat tegenvallen.
Toch zijn er kansen voor de rundveehouder.
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O

m voor de Maatlat Duurzame
Veehouderij (MDV) in aanmerking te komen, zijn er bij de
bouw van een nieuwe stal een aantal
(extra) voorzieningen in de stal nodig.
Voorzieningen die de ammoniak-emissie
beperken en het dierenwelzijn verbeteren.

Hiermee scoor je punten, waardoor de stal
in aanmerking komt voor MIA en Vamil.
De uitwerking van de regeling is echter
zodanig, dat veehouders die hiervoor in
aanmerking willen komen, een aantal
moeilijke keuzes moeten maken. Vaak
zijn aanzienlijke extra investeringen nodig

of zitten er een aantal haken en ogen aan
de maatregelen die gevraagd worden.

• Fiscale voordelen
De MIA en Vamil geven fiscale voordelen.
Bij een stal die aan de eisen van de MDV
voldoet, mag men volgens de MIA, naast

de normale investeringsaftrek, nog eens
40 procent van de investering aftrekken
van de fiscale winst. Hierdoor zal bij veel
bedrijven een verlies ontstaan. Dit verrekenbaar verlies mag met de fiscale winst
van de afgelopen drie jaar en/of de komende negen jaar worden verrekend. De Vamilregeling geeft de mogelijkheid tot vrije
afschrijving. Men kan de afschrijving vooruit schuiven, zodat de belastingdruk langere
tijd laag blijft. Overigens blijft de totale
afschrijving beperkt tot de restwaarde
(50 procent van de WOZ-waarde).

• Extra investering toch interessant
Een voorbeeld: Een ondernemer investeert
in 2008 in een nieuwe ligboxenstal voor
500.000 euro. De WOZ-waarde is 400.000
euro. Hij mag dus 300.000 euro afschrijven.
Hij is echter voornemens om de stal te
laten voldoen aan de MDV. De extra investering hiervoor verschilt per situatie enorm:
grofweg tussen 5 procent en 15 procent. Dit
betekent dat de stal 25.000 à 75.000 euro
duurder wordt.
De meerinvestering van 75.000 euro kan
echter volledig worden vergoed door de
fiscus. De extra investering kun je ‘normaal
afschrijven’ tot ongeveer 40 procent van
de waarde. De totale afschrijving wordt
dan 300.000 + 75.000 euro x 60 procent =
345.000 euro.
Daarnaast mag hij 40 procent x 575.000
euro = 230.000 euro extra afschrijven.
In totaal kan hij dus 275.000 euro extra
afschrijven. Bij een belastingdruk van
42 procent zou dit een financieel voordeel
van 115.500 euro opleveren. Daarnaast
heeft hij het voordeel dat hij variabel
kan afschrijven.
Of het interessant is om mee te doen, hangt
mede af van de winstprognoses van het
bedrijf. Daarnaast is het ook heel belangrijk
dat de maatregelen praktisch inpasbaar en
uitvoerbaar zijn op het bedrijf. Daarbij
komt dat de maatregelen ook voordelen
bieden voor het bedrijf zelf. Kortom, een
juiste keuze is maatwerk.

• Dierenwelzijn verbeteren voor een
hoger rendement
Naast het fiscale voordeel zijn de maat
regelen op het gebied van dierenwelzijn
38]

Veehouderij Techniek • maand 2008

ook goed voor de bedrijfsvoering. Door deze
maatregelen neemt het koecomfort en
daardoor de gezondheid en levensduur van
de dieren toe. Hierdoor zijn er op een aantal onderdelen goed punten te scoren. Het
zijn eenvoudige zaken, zoals ruime maatvoering voor de loopgangen, zachte box
bedekking, roterende rugborstels, voldoende
en goed reinigbare drinkwatervoorzieningen
of fans of waaiers om hittestress te
voorkomen.
Sommige welzijnsmaatregelen leveren echter discussie op. Op een aantal bedrijven
kunnen die maatregelen negatief werken.
Denk bijvoorbeeld aan de ruimere afmetingen van ligboxen. Een ligboxbreedte van
1,15 meter of 1,20 meter is voor sommige
veestapels te groot. Hierdoor is er kans op
vuilere boxen. Je moet dan kiezen tussen
hygiëne en koecomfort.
Een ander voorbeeld is de apart ingestrooide
zieken- en/of afkalfstal. Dit is een goede
manier om veel gezondheidsproblemen te
voorkomen. Wanneer je deze op wil nemen
in de maatlat, kun je de dieren die hier
gehuisvest worden, niet opnemen op de
milieuvergunning. Het is geen permanente
huisvesting.
Een laatste voorbeeld is de mestschuif met
vloerbevochtiging of borstels. Deze is nog
nieuw en in ontwikkeling. Het levert wellicht aanloopproblemen op.
Ook financieel moet je goed nadenken. Het
toepassen van een rubber loopvloer levert
bijvoorbeeld veel punten op. Daarnaast is
het zeker goed voor de klauwen en het
beenwerk. Hóe goed varieert echter van
bedrijf tot bedrijf. Bedenk daarbij dat niet
alle rubber loopvloeren voldoen aan de
gestelde eisen én het een aanzienlijke
investering is. Dit laatste geldt ook voor het
isoleren van de stal om warmte-instraling
te voorkomen. Het is een goede maatregel
voor het dierenwelzijn, maar levert een
gering aantal punten op voor een relatief
forse investering.

ook direct bent ingedekt voor uw milieuvergunning. Wanneer je de koeien immers
niet weidt, is een erkend Groen Labelsysteem verplicht. Daarnaast zijn op dit
moment ook diverse nieuwe stalsystemen
in ontwikkeling en/of in onderzoek. Deze
systemen zijn echter nog niet toepasbaar
voor de Maatlat.
Binnen de MDV zijn ook een aantal
‘perspectiefvolle emissiebeperkende maatregelen’ opgenomen. Hiermee kunnen
bedrijven die geen Groen Label-systeem
kiezen, toch voldoende punten halen. Er
moeten wel meerdere maatregelen worden
gecombineerd. Een aantal van deze maat
regelen zijn goed bruikbaar. Denk daarbij
aan de eerder genoemde roosters met
rubbertoplaag en mestschuif. Ook dak
isolatie geeft in deze categorie punten.
Daarnaast geeft de ligboxenstal zonder
mestkelders, met hellende dichte vloer en
frequente mestafvoer, punten. Let daarbij
wel op het juiste profiel, zodat de vloer
goed beloopbaar blijft in de toekomst.
Door de helling is het risico op een gladde
vloer immers veel groter. Vooral voor grote
stallen kan de mestopslag buiten de stal
ook financieel interessant zijn. Ten slotte
kun je denken aan een remmend ventilatiesysteem. Dit systeem schrijft voor dat
afhankelijk van de temperatuur, vanaf een
windsnelheid van 1 à 2 m/s, de luchtinlaat
automatisch aanzienlijk wordt gesloten.
Bedenk wel dat de natuurlijke ventilatie,
juist bij ongunstige omstandigheden, flink
wordt geremd.•

• Punten voor ammoniak
Om voldoende punten te scoren voor
ammoniak, kun je kiezen voor een erkend
Groen Label-systeem. In de praktijk wordt
alleen de sleuvenvloer nog toegepast. Het
voordeel is dat je direct kunt bouwen en
Veehouderij Techniek • maand 2008

*) Projectleider stallenbouw rundveehouderij, DLV Bouw,
Milieu en Techniek B.V.
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