GROEI, Regelgeving en subsidie

Subsidies… alleen voor de voorlopers
M

De overheid draagt graag een steentje bij aan de investeringen
van melkveehouders, mits die investeringen bovenwettelijk
bijdragen aan een beter milieu of dierenwelzijn. Het aantal voor
melkveehouders interessante subsidieregelingen is wel te overzien, maar het kost moeite om de weg te vinden in de diversiteit
aan procedures.

elkveehouders weten
tegenwoordig wel dat zij
subsidie kunnen krijgen
voor verschillende investeringen die
bijdragen aan het dierenwelzijn en
het milieu. Maar het krijgen van die
subsidie is geen kwestie van ‘even een
formuliertje invullen’. Daar komt meer
bij kijken. Zo maakt het voor verschil
lende regelingen uit op welk moment
de subsidie wordt aangevraagd. En dat

moment verschilt per regeling. De ene
subsidie moet worden aangevraagd
nog voordat er ook maar één bindende
afspraak is gemaakt, met de andere
subsidie moet worden gewacht tot de
vergunning is verkregen of de investe
ring gedaan. “Het komt dan ook
regelmatig voor dat veehouders
subsidie mislopen doordat zij de
deadline hebben overschreden”,
constateert Hans Jacobs van Subsidie
focus. Subsidiefocus is onderdeel van
ABAB en heeft zich volledig gespeciali
seerd in het aanvragen van subsidie
voor bedrijven in het MKB, waaronder
agrarische ondernemers. Jacobs’ collega
Harm Schel bevestigt dat er bij onder
nemers in de melkveesector nog
onbekendheid is met het aanvragen
van subsidie. “Wat het aanvragen van
subsidie nog complexer maakt, is dat
regelingen jaarlijks worden bijgesteld.
Wat dit jaar geldt, kan volgend jaar
heel anders zijn.” De mogelijkheden
kennen en er op tijd bij zijn dus. Jacobs
adviseert melkveehouders om al bij de
eerste plannen uit te zoeken welke
regelingen interessant zijn en waarmee
in de planfase al rekening moet worden
gehouden. “Met soms relatief kleine
aanpassingen in de plannen, kan de
veehouder voor subsidie in aanmerking
komen. Denk bijvoorbeeld aan het iets
verbreden van de looppaden in de stal
of iets grotere ligboxmaten.”

MIA, Vamil en EIA

Strenge voorwaarden
Het komt regelmatig voor dat subsidie wordt misgelopen doordat niet op de aanvraagdata is gelet.
Foto: Twan Wiermans
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De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen
voor ondernemers die investeren in
milieu- en diervriendelijke stallen en
bedrijfsmiddelen op de Milieulijst.
De EIA is een soortgelijke regeling voor
investeringen in duurzaam energie
verbruik. Doordat veel veehouders de
laatste jaren nauwelijks winst maakten
en beschikten over de nodige afschrijf
mogelijkheden, werd door melkvee
houders geen belasting betaald en
daarom nauwelijks gebruik gemaakt
van deze subsidies. “Maar daar is
verandering in gekomen met de hoge
melkprijzen van afgelopen najaar en
winter. Bovendien is het afschrijf

potentieel op menig veebedrijf inmid
dels opgesoupeerd”, zegt Jacobs. “Dan
wordt het interessant om te kijken naar
nieuwe investeringen en de mogelijk
heden van deze subsidieregelingen.”
Jacobs en Schel typeren de subsidie
regelingen als interessant. Schel:
“Bij dakisolatie bijvoorbeeld betaalt
de fiscus een stukje mee en daarnaast
betaalt de investering zich uit in een
beter stalklimaat en in diergezond
heid.” Verder doe je een dergelijke
investeringen natuurlijk niet alleen
voor het geld, vindt Jacobs. “Je moet
die ook willen doen voor het milieu
en het welzijn van het dier.”
Een voorbeeld van een milieuvriende
lijke investering is een duurzame
melkveestal. Voorbeelden van energie
bewuste investeringen zijn: warmtete
rugwinning, warmtepomp, windmolen,
zonnepanelen.

LNV-subsidie voor innovaties
LNV beschikt over diverse stimulerings
regelingen voor innovaties, zoals de
Innovatie- en demonstratieregeling.
De regelingen zijn uitsluitend bedoeld
voor voorlopers in de sector.
Kenmerken van de regelingen zijn:
•	beperkte openstellingsperiode
(4 tot 6 weken);
•	uitvoering van het project mag pas
starten nadat het officieel is
goedgekeurd;
• 	concurrentie met andere projecten;
• 	alleen de beste projecten krijgen
geld;
• 	vastgestelde budgetten.
“Innovatieve ondernemers die subsidie
willen, moeten nogal eens over een
lange adem beschikken”, ervaart Jacobs.
“Eerst moet je wachten totdat de
regeling opengaat om je plan in te
dienen, vervolgens duurt het een aantal
maanden voordat er uitsluitsel komt en
dan pas kan de ondernemer aan de slag.
Veel ondernemers willen liever niet
zolang wachten en zien daarom af van
deze LNV-subsidies.” <
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Overzicht subsidies
MIA
De MIA biedt een extra aftrekpost tot
40 procent van de investeringskosten en
de mogelijkheid om de investering vrij
af te schrijven. Geldt voor investeringen
op de Milieulijst (www.senternovem.nl/
vamil_mia).
Vamil
De Vamil levert een liquiditeits- en
rentevoordeel. Ondernemers die Vamil
voor een bedrijfsmiddel toepassen, mogen
dit bedrijfsmiddel vrij afschrijven. Geldt
voor investeringen op de Milieulijst
(www.senternovem.nl/vamil_mia).
Melkveehouders komen niet zonder meer
in aanmerking voor de MIA- en Vamilregeling. De nieuwe melkveestal moet
voldoende punten scoren op de ammoniak- en dierenwelzijnsmaatlat (Maatlat
Duurzame Melkveehouderij). Zie voor
de Maatlat Duurzame Melkveehouderij
pagina 51.
EIA
Ondernemers kunnen 44 procent (2008)
van de investeringen van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de
fiscale winst. Geldt voor investeringen op
de energielijst (www.senternovem.nl/eia).
Farbo
Subsidie van 10 procent op investeringen
op de Farbolijst (te vinden op www.
agentschap.szw.nl). De Farbo-regeling
stimuleert ondernemers te investeren in
bedrijfsmiddelen die de arbeidsomstandigheden en het werkklimaat in hun bedrijf
verbeteren. Voorbeelden van arbeidsvriendelijke investeringen: mestschuifrobot,
rotormelkstal, automatisch voersysteem
aan rails.
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