FINANCIËN
Zorg dat u de weg weet

ondernemen met

cumela

Aanvullende subsidiemogelijkheden en andere stimuleringsregelingen
In een vorig artikel zijn verschillende financiële (stimulerings)regelingen en mogelijkheden voor bedrijven uiteengezet. Dit keer
willen we ingaan op aanvullende subsidiemogelijkheden en andere stimuleringsregelingen. Er worden ook regelingen benoemd
waarvoor loonbedrijven niet direct in aanmerking komen. Hiervoor is gekozen om het bredere subsidieplaatje te schetsen en
een vergelijk te maken naar vaak bekende regelingen.
Investeringen met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels, eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen, kunnen vanaf
2016 niet meer worden gemeld voor MIA/Vamil. Vanaf 2016 is
er wel de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, die provinciaal wordt uitgevoerd. De openstelling van de regeling is niet
overal gelijk. De regionale en provinciale regelingen zijn vaak
alleen bestemd voor agrariërs, voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Loonbedrijven worden hierbij uitgesloten.
Hiernaast is er de regeling ‘Verwijderen asbestdaken’. Deze regeling richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, nonprofitorganisaties en overheden. Deze regeling loopt tot 31
december 2019. Loonbedrijven kunnen hiervoor wel in aanmerking komen. De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante
meter verwijderd asbestdak.

POP-subsidie
De POP-subsidie is bestemd voor agrarische bedrijven (bedrijven die meedoen aan de landbouwtelling). Hiermee
worden loonbedrijven uitgesloten voor deelname aan deze
regeling. Sommige loonbedrijven hebben een agrarisch bedrijf waarmee zij ook voor de POP-subsidies in aanmerking
kunnen komen. Het voordeel van deze regeling is erg groot.
Grofweg kan de netto bijdrage oplopen tot 30 procent van
de investering.
Landbouwers kunnen in het kader van de regeling ‘Investeren in milieuvriendelijke maatregelen’ subsidie aanvragen
voor een milieuvriendelijke machine of installatie, zoals voor
mestbewerking, precisielandbouw, mestopslag, energieefficiëntie, hernieuwbare energie, waterkwantiteit en glastuinbouw. Het ministerie van Economische Zaken financiert
de subsidie uit het Plattelands
ontwikkelingsprogramma
(POP) van het Europees Landbouwfonds voor Plattelands
ontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Elke provincie kent zijn eigen POP-invulling
en de regeling is alleen bestemd voor landbouwers.
Vanuit POP worden soms demotrajecten (regionale samenwerkingsverbanden) gestimuleerd. Hierin kan een cumelaondernemer worden betrokken, waardoor op deze wijze alsnog
noviteiten voor onze sector beschikbaar komen.
De POP-vergoedingen zijn in principe alleen bestemd voor
landbouwers. Het is een doorn in het oog dat klanten van cumelabedrijven investeringen doen die economisch gezien beter bij de cumelasector zouden passen.

Disclaimer
Genoemde regelingen kennen vaak specifieke aanvullende eisen en voorwaarden. Hier kunnen wij in het artikel
niet volledig op ingaan. Laat u vooraf goed informeren
over deze achtergronden om teleurstellingen te voor
komen.
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Ecologisch sloten
Na de slootkanten verplaatst de aandacht zich in het milieubeleid naar de sloot zelf. In de POP3-regeling vertaalt zich dat in
extra subsidie voor het ecologisch schonen van sloten en het
op diepte brengen. In Grondig nummer 8 van 2015 is dit uitgebreid beschreven. De waterschappen (die bijdragen aan POP)
zijn over de uitvoering soms ontevreden, omdat ze te weinig
te zeggen hebben over deze gelden. Sommige waterschappen trekken hun bijdrage terug.

EIB-lening
De EIB-lening is een initiatief van de Europese Unie. Zij stelt
via de Europese Investeringsbank (EIB) geld beschikbaar om
investeringen vanuit het MKB te stimuleren. Om de investeringen in bedrijven te stimuleren, kan er maximaal 0,6 procent
korting worden gegeven op de reguliere rente van de bank.
De lening moet minimaal € 250.000,- groot zijn en moet in minimaal vijf jaar lineair worden afgelost. Als het budget op is,
kan er geen korting meer worden verstrekt. Door slim te investeren (soms het bundelen van investeringen), kunnen cumelaondernemers hiervoor in aanmerking komen. Op een investering van € 250.000,- en een rentekorting van 0,6 procent is dit
een voordeel van € 3750,- over de gehele looptijd.

Hybride
Elektrische of hybride aangedreven mobiele machines komen
in 2017 in aanmerking voor MIA/Vamil. De MIA/Vamil-regeling
is in een vorig artikel al besproken. Omdat die bij velen bekend
is, wordt hij hier expliciet genoemd. Deze machines kunnen
worden gemeld onder F3410 en dat betekent dat er 36 procent MIA en 75 procent Vamil mogelijk is. Niet alleen de hybride machine staat op deze lijst, maar ook de emissiearme en de
milieuvriendelijke mobiele machine (E3412). Dit laatste houdt
in dat veel nieuwe machines die voldoen aan de geluidseis
hiervoor in aanmerking komen. Het voordeel bedraagt 13,5
procent MIA maal 50 procent van het investeringsbedrag.

Ledverlichting
Ook ledverlichting en belichting in en bij bedrijfsgebouwen
komen in aanmerking voor subsidie (2017). Dit valt onder de
EIA, die in het vorige artikel is beschreven.

Landbouwverkeer
Subsidies voor verkeersveiligheid worden provinciaal geregeld. Projecten om het verkeer rondom scholen beter te regelen, ideeën om landbouwverkeer beter zichtbaar te maken,
verkeerslessen voor scholieren en opfriscursussen voor ouderen komen vaak voor subsidie in aanmerking. Met name de
provincie Zeeland kent hier expliciete regelingen voor.

Stimulering Duurzame Energieproductie
Bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Deze is bedoeld voor hernieuwbare
energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.
Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in

Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt
Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is
goed voor de economie.

Investeringssubsidie duurzame energie
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u
een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De
regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken
financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Bodemsanering en bouwmaterialen
In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een
subsidie voor bodemsanering (een kleine vergoeding van
de totale sanering). Deze subsidies kunnen door provincie of
gemeente worden verstrekt. Onze ervaring is dat de regelingen tussen gemeenten en provincies sterk kunnen verschillen. Hierdoor is een eenduidig advies niet mogelijk. Het beste
is dan ook om zelf bij u eigen gemeente of provincie naar de
mogelijkheden te informeren.
Op sommige bouwmaterialen kan een subsidie van toepassing zijn. De kennis hierover is bij CUMELA beperkt. Dit kunt u
beter kortsluiten met uw architect of aannemer.

Voordeel
Een misverstand dat we vaak horen, is dat het subsidievoordeel wordt aangeprezen in bruto bedragen (het aftrekbaar bedrag). U zou de eerste ondernemer niet zijn die achteraf inziet
dat het vaak een aftrekpost is, die in mindering op de fiscale
aangifte mag worden gebracht. Wanneer u een klein positief
fiscaal resultaat realiseert, is het netto voordeel minimaal tot
nihil!

Goed gesprek
Ten aanzien van investeringsregelingen en fiscale optimalisatie is het belangrijk om te onthouden dat bedrijven met een
goed resultaat meer voordeel kunnen behalen. Voor sommigen klinkt dit onrechtvaardig, maar het is eenmaal het systeem
waarvoor is gekozen. Laat het dan ook een uitdaging zijn om
een goede winst te behalen en zoveel mogelijk voordeel naar
u toe te halen.
Bovenstaande praktische beperkingen en het beperkte fiscale
voordeel zijn vaak redenen waardoor wij het enthousiasme
voor subsidies bij ondernemers vaak moeten temperen. Het
neemt niet weg dat een goed gesprek over de (stimulerings)
regelingen altijd tot de mogelijkheden behoort. Zeker omdat
regelingen jaarlijks kunnen veranderen, kunnen worden stopgezet, overtekend kunnen geraken, er eisen worden gesteld,
et cetera. U kunt CUMELA altijd benaderen voor een uitleg en
toelichting.
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