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Welke subsidies en fiscale maatregelen
komen in aanmerking?

©

Ook in de sierteelt zullen heel wat bedrijven het moeilijk hebben dit jaar met een positief
resultaat af te sluiten. Heel wat bedrijfsleiders zullen nadenken over maatregelen die ze
© PCS
kunnen nemen om de rentabiliteit van hun bedrijf omhoog te krikken. De Vlaamse overheid biedt via verschillende kanalen financiële ondersteuning.

Pascal Braekman,
Sectoradvies sierteelt & gewasbescherming
Departement Landbouw en Visserij
Naast de subsidies van het Departement Landbouw en Visserij (VLIF,
KRATOS, betaalrechten) zijn er ook
andere subsidies en ondersteuningsmaatregelen waar land- en tuinbouwbedrijven gebruik van kunnen maken.
Deze zijn opgenomen in de ‘subsidiedatabank’ van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen
(VLAIO).
Deze subsidiedatabank bevat een hele
reeks subsidie- en ondersteuningsmaatregelen voor kmo’s en zelfstandigen. We sommen de belangrijkste

maatregelen op die ook openstaan
voor land- en tuinbouwbedrijven.
Opgelet, het gaat om vrij specifieke
ondersteuningsmaatregelen, dus kijk
steeds de subsidievoorwaarden goed
na.

Vlaamse Kredietbemiddelaar
Elke ondernemer met een goed
project die een complex financieringsprobleem heeft en er niet in slaagt om
het op te lossen kan terecht bij de
Vlaamse Kredietbemiddelaar. De
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dienst tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing
voor het dossier. De tussenkomst van
de kredietbemiddelaar is gratis. Met
een ernstig project kan de kredietbemiddelaar van start gaan. Hij zoekt
mee naar een oplossing maar kan
geen succes garanderen.

Win-winlening
Met de win-winlening van PMV/z
moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde

Aksent
lening te verstrekken aan kmo's met
een looptijd van acht jaar. Een kmo
kan tot een bedrag van 200.000 euro
win-winleningen aangaan, met een
maximum van 50.000 euro per kredietgever. De kredietgever krijgt
hiervoor een jaarlijks belastingkrediet
van 2,5% op het openstaande kapitaal
van de win-winlening. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan je
daarnaast 30% van het verschuldigde
bedrag terugkrijgen via een eenmalig
belastingkrediet.
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Roetfilterpremie

Vrijstelling doorstorting van
bedrijfsvoorheffing voor startende
ondernemingen
Een kleine vennootschap moet 10%
van de bedrijfsvoorheffing die ze
inhoudt op bezoldigingen die ze vanaf
1 augustus 2015 betaalt of toekent
aan haar werknemers niet langer
doorstorten aan de fiscus. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor
microvennootschappen. Ook natuurlijke personen die voldoen aan deze
definitie komen in aanmerking.

Doelgroepvermindering
voor jongeren

Energiepremies distributienetbeheerders

Ondernemingen kunnen een aantal
premies ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie,
HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonneboiler,
warmtepomp, warmtepompboiler)
uitgevoerd in bestaande niet-woongebouwen. Daarnaast zijn er ook premies voor specifieke energiebesparingsprojecten na de uitvoering van
een energieaudit of energiestudie.
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Cofinanciering bij bodemsanering

Particulieren, ondernemingen en
openbare besturen kunnen bij OVAM
een financiële tussenkomst vragen
voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning
wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. OVAM steunt bij
ondernemingen maximaal 35% van de
bodemsanering, met een plafond van
200.000 euro. Belangrijke voorwaarde
is dat men vóór 1 juni 2008 eigenaar
moet geworden zijn van de grond. Het
conformiteitsattest BSP moet van na
die datum zijn, en het moet gaan om
historische bodemverontreinigingen.

Sanering van leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruimten
Natuurlijke personen of rechtspersonen die minder dan twee jaar eige-

Deze Vlaamse doelgroepvermindering
kent gedurende acht kwartalen een
lastenverlaging toe aan werkgevers
die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de
RSZ-werkgeversbijdragen. Het bedrag
van die korting varieert in functie van
de categorie: laaggeschoold, middengeschoold of jongeren in een alternerende opleiding.
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naar zijn van een leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruimte (het
onroerend goed moet opgenomen zijn
in een hiervoor bestemde inventaris)
kunnen een subsidie verkrijgen van
maximum 90% van de totale kostprijs
(minimum 24.750 euro), voor de
sanering van deze gebouwen. De
kadastrale oppervlakte moet wel ten
minste 5 are bedragen.
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Ook voor bedrijfsvoertuigen is er een
subsidie wanneer een halfopen roetfilter wordt geplaatst op een oudere
dieselwagen of dieselbestelwagen.
Alle kosten voor inbouw - conform de
voorwaarden - van een halfopen
roetfilter in een dieselvoertuig worden
voor 100% terugbetaald tot een maximumbedrag van 600 euro. Niet alleen
de kosten van de roetfilter, maar ook
de kosten van de installatie en eventueel andere kosten (bijvoorbeeld
controle van de montage door de
voertuiginspectie) mogen hierbij in
rekening worden gebracht. De premie
geldt op voorwaarde dat het voertuig
behoort tot milieuklasse “Euro 3” of
“Euro 4”, met een eerste inschrijving
vóór 3 september 2010.

De VLAIO
subsidiedatabank
omvat een reeks
subsidie- en
ondersteuningsmaatregelen
voor kmo’s en
zelfstandigen.

Deelname aan buitenlandse beurs
of niche-evenement
Kmo's waarvan de exploitatiezetel
gevestigd is in het Vlaamse Gewest,
kunnen bij Flanders Investment &
Trade (FIT) een subsidie verkrijgen
voor de deelname aan buitenlandse
beurzen met internationale uitstraling
en deelname aan of organisatie van
gelijkwaardige niche-evenementen in
het buitenland met internationale
uitstraling. De steun bedraagt max.
5.000 euro of 7.500 euro bij beursdeelname en 2.500 euro of 3.750 euro
bij niche-events.

En nog andere…
De lijst hierboven is niet ten einde.
Ook bestaan er steunmaatregelen om
tijdelijk vrijgesteld te worden van de
jaarlijkse vennootschapsbijdrage,
steun voor investeringsaftrek, het verhogen van het eigen vermogen (via
belastingskrediet), belastingsvrijstelling voor personeel met een laag loon,
of vrijstelling van belastingvermeerdering voor startende ondernemingen
bij onvoldoende voorafbetalingen.
Consulteer de volledige subsidiedatabank voor een uitgebreide lijst. Kijk
goed na of de maatregel opengesteld
is voor land- en tuinbouwbedrijven.
Sinds 2 januari 2018 werden de
innovatiemaatregelen grondig hervormd.
Ga ook eens kijken welke subsidies
en/of ondersteunende maatregelen
de lokale besturen (provincies en
gemeenten) ter beschikking stellen
voor land- en tuinbouwers. Je kan
doorklikken naar hun websites
die opgenomen zijn op het tabblad
‘subsidiewijzer’ op de website www.lv.
vlaanderen.be. Hier vind je ook de link
terug naar de subsidiedatabank van
VLAIO. n
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