Certificering biedt grote financiële voordelen

Groen Label Kas financieel nog

Hoewel de eisen voor de Groen Label Kas dit jaar nog verder zijn aangescherpt, is het bouwen van zo’n kas financieel heel aantrekkelijk.

Telers die investeren in een Groen Label Kas hebben recht op een hoger
percentage investeringsaftrek dan in 2004. Daarnaast kunnen zij ook gebruik
maken van vrije afschrijving via de Vamil-regeling. Er zijn dus grote financiële
voordelen te boeken. Daar staat tegenover dat het behalen van voldoende
punten voor certificering op sommige punten is bemoeilijkt.
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De Groen Label Kas (GLK) is een van de items van de Milieulijst 2005. Kassen kunnen
dus in aanmerking komen voor een Groen Label Kas Groencertificaat, waarmee u als
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teler aantoont dat de kas voldoet aan de
actuele wensen van de overheid voor het
milieuvriendelijk handelen. Het ambitieniveau van de Groen Label Kas is een
aantal opeenvolgende jaren aangescherpt, omdat de ontwikkelingen in de
sector zo snel gaan.
Als de kas in aanmerking komt voor de
Groen Label-regeling is het mogelijk om
de teelt- en klimaattechnische maatregelen onder de MIA- en Vamil-regeling en de
Regeling Groenprojecten te laten vallen.

ambitieniveau

GROEN LABEL KAS

KASSENBOUW

steeds zeer aantrekkelijk
Eén kastype

één type

In 2004 stonden er vier verschillende
typen Groen Label kassen op de lijst. De
aftrek was 15% voor een kas zonder insectengaas; 30% voor een kas met insectengaas en 40% voor de gesloten kas. Voor de
laatste twee kon tevens de Vamil worden
benut.
Dit jaar staat er slechts één type Groen
Label Kas op de Milieulijst. Telers die dit
type Groen Label Kas bouwen, komen in
aanmerking voor 40% milieu-investeringsaftrek via de MIA-regeling en vrije
afschrijving via de Vamil-regeling. Voor
beide opties geldt dat maximaal € 100
per m2 glas in aanmerking komt.

Aftrek onderdelen verlaagd

warmtebuffers

Voor energiebesparende en duurzame
energie onderdelen van de kas die op de
Energie-lijst (EIA) staan, geldt een aftrekpercentage van 44%. Dit percentage is in
2005 verlaagd van 55 naar 44%.
Bij zware stookteelt is de EIA komen te
vervallen voor warmtebuffers en energieschermen. Omdat warmtebuffers in de
lichte stookteelt nog niet zo ingeburgerd
zijn, komen ze bij die teelten nog wel voor
EIA in aanmerking.
De HR-luchtverwarming is van de lijst verdwenen en het akoestische klimaatsysteem in tuinbouwkassen is toegevoegd
aan de lijst. Ook warmtepompen komen
in aanmerking.

Groot financieel voordeel
De benutting van de MIA, de Vamil en
de EIA kunnen tientallen tot honderdduizenden euro’s voordeel opleveren. Afhankelijk van de grootte van de investering.

Fiscaal interessante
subsidieregelingen
Er zijn ook nog andere fiscaal interessante
subsidieregelingen, onder andere gericht op het
verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Onder
deze regeling valt bijvoorbeeld een sorteermachine
en een bosmachine.
Voor dergelijke investeringen geldt een subsidie van

Het komt er op neer dat u minder geld
naar de belasting hoeft te brengen omdat
u een extra percentage van uw investeringen van de winst af mag trekken en in
veel gevallen vrij mag afschrijven.
Met een GLK-Groencertificaat kunt u bij de
investering in een nieuw glastuinbouwproject ook in aanmerking komen voor
financiering uit een Groenfonds. De ervaring leert dat het rentetarief bij groenfinanciering 1 tot 2% lager kan liggen dan
normaal.

Afgegeven bouwvergunning
Wanneer u in 2004 gebruik wilde maken
van de energie-investeringsaftrek (EIA),
werd een onherroepelijke bouwvergunning verplicht gesteld. Per 1 januari 2005
is de bouwvergunningvereiste ook voor
de Milieu-investeringsaftrek (MIA) ingevoerd. In tegenstelling tot in 2004 kan in
2005 worden volstaan met een afgegeven
bouwvergunning.

Veel punten geschrapt
In het nieuwe certificatieschema zijn een
aantal zaken aangepast. Tot nu toe is
gebleken dat de lichtberekening van de
kas de meeste problemen oplevert. De
kassenbouwer moet de betreffende teler
een lichtonderschepping- en energiebesparingsberekening (een IDT-berekening)
overleggen waarmee hij punten kan krijgen. Dit werkt in de praktijk behoorlijk
vertragend. Begin dus op tijd met de voorbereidingen van uw bouw.
Afgezien het feit dat de puntentelling
gelijk is gebleven (de MIA-regeling eist
zelfs 10 punten minder), is het erg moeilijk om dit te halen. Dit komt doordat het
College van deskundigen erg veel mogelijkheden heeft geschrapt. Zo zijn bijvoorbeeld de zwavelverdampers (13 punten)
geschrapt, die heel zwaar meewegen. Ook
de 7 punten voor het scherm zijn voor de
zware stookteelt aangepast. Een ‘normaal’ lichtdoorlatend RV-doek komt in
die teelt niet meer in aanmerking voor
punten, omdat men vond dat een scherm
inmiddels gemeengoed is.

10% met een maximum van 25.000 Euro per
bedrijfsmiddel. De subsidie moet binnen drie maan-

Kansen

den na aanschaf worden ingediend. Bij het aanvragen

Hoewel met moeite, is het mogelijk aan
voldoende punten te komen. Vooral in
lichte stookteelten is de puntentelling erg
gunstig. De eis voor het bepalen van de

van deze subsidie moet u als ondernemer een kopie
van de factuur en de betaling meesturen.

stookteelt is als volgt: “Teelt in een kas
waarbij de gemiddelde minimum etmaaltemperatuur (op basis van de stooklijn) in
de maand januari lager is dan 17 graden
Celsius”. Dit biedt voor veel teelten, die
gezien worden als zware stookteelten
mogelijkheden om toch onder de lichte
stookteelt te vallen. Het gaat namelijk
niet om gemeten kasluchttemperatuur,
maar om de stooklijn.

lichte
stookteelt

Tijdige actie is belangrijk
De fiscale aftrek is verhoogd en de vrije
afschrijving is toegevoegd. Daardoor lijkt
de Groen Label-regeling nu interessanter
dan vorig jaar. De verlaging van het puntenaantal pakt goed uit voor de lichte
stookteelt, maar voor de echte zware stookteelt zeker niet.
Er is ook een aantal voorzieningen verdwenen. Daarom moet een ondernemer
goed kijken of en hoe zijn kas gecertificeerd kan worden.
Als u bouwplannen heeft, benader dan
ook tijdig een certificerende instantie
zoals Ecas. Zij kunnen u informeren, adviseren en desgewenst uw kas certificeren,
zodat u de financiële voordelen kunt
benutten.
Investeringen waarvoor u de fiscale faciliteiten via de MIA, Vamil of EIA wilt
benutten, moeten tijdig worden gemeld.
Uiterlijk drie maanden na het aangaan
van de verplichtingen moeten de investeringen zijn gemeld. De bouwvergunningen moet zijn afgegeven op het moment
van melden.

interessanter

fiscale
faciliteiten

Het bouwen van een Groen
Label Kas is financieel nog steeds erg interessant. Op de kas kan een teler tot 40% milieuinvesteringsaftrek krijgen. Voor energiebesparende en duurzame energie onderdelen van de
kas, die op de Energie-lijst staan, geldt dit jaar
een percentage van 44% van energie-investeringsaftrek.
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