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Financiële perspectieven
in de aquacultuur
Door Maarten Paul van Tellingen, www.aquaeco.org

Dat de aquacultuursector in Nederland groeit is voor de meesten onder ons geen nieuws
meer. Wel gaat deze groei gepaard met financiële problemen en vragen uit de sector.
Een groeiende sector heeft (financiële) steun nodig, en de overheid, het bedrijfsleven
en gemotiveerde ondernemers spelen hierin een onmisbare rol. Enkele voorbeelden zijn
hieronder toegelicht.
De overheid en het bedrijfsleven hebben
een zichtbare rol gespeeld met betrekking
tot de ontwikkeling van de tilapiakwekerij
van firma Van de Hurk. Een bedrijfsrapportage van deze viskwekerij is reeds in
het blad verschenen (zie 21e jaargang nr 6,
en dit nummer). Dit bedrijf heeft een uniek
waterzuiveringssysteem waardoor het mogelijk is het water volledig te recirculeren.
Doordat het viswater wordt gerecycled
wordt naast de vermindering van afval
ook onnodig energieverlies voorkomen.
Via SenterNovem heeft firma Van den Hurk
een succesvol beroep gedaan op de MIA/
Vamil regeling. De MIA en Vamil zijn fiscale
stimuleringsregelingen van de Ministeries
van VROM en Financiën (zie voor nadere
toegelicht: http://www.sentornovem.nl/
VAMIL_MIA).
Viskweeksystemen die in aanmerking
komen voor MIA/Vamil moeten aan de
volgende eisen voldoen:
- De jonge vis moet van gekweekte ouderdieren betrokken worden;
- Het visvoer moet gekweekt zijn (niet in
het wild gevangen);
- De viskweek moet plaatsvinden in recirculatiesystemen.
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Eén van de speerpunten van het Ministerie
van Landbouw is duurzame productie van
plant en dier. In de samenwerking van ondernemers en de overheid liggen de kansen
voor duurzame, innoverende en financieel
gezonde aqaucultuur.
Naast de financiële steun van SenterNovem
kunnen ondernemers advies inwinnen van
professionele accountancy adviesbureaus
(Spek, 2007). De startende ondernemer
dient rekening te houden met investeringen, financiering en fiscale faciliteiten. Uit
de praktijk is gebleken dat een aquacultuurondernemer veel profijt kan hebben
wanneer wet- en regelgeving nader wordt
bekeken. In de regel blijkt het vinden van
een financier een probleem. De oplossing
kan worden gevonden door de financiering
in meerdere delen op te splitsen. De financieringskosten voor het bedrijfsterrein en
het kweeksysteem kunnen afhankelijk van
elkaar worden genomen, hierdoor worden
2 verschillende hypothecaire leningen afgesloten zodat de totaalsom aan lening kleiner
wordt. Een ondernemer kan een krediet
in rekening-courant krijgen, waarbij hij/zij
een bepaald bedrag “rood” mag staan. De
financiële bedrijfsvoering wordt hierdoor
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flexibeler, want in noodsituaties kan de ondernemer direct “lenen” van zijn rekening.
Ten slotte kan de financiering worden gewaarborgd door het borgstellingfonds voor
de Landbouw (BP). Dit is een financieringsinstrument dat aan banken de mogelijkheid
geeft om een lening aan ondernemers te
verstrekken onder de garantie dat de rente
en aflossing wordt terugbetaald.
Belastingvoordeel
Nog meer belastingvoordeel kan worden
behaald door een zelfstandigenaftrek. Dit
is een aftrekpost bij de berekening van uw
winst. Voor de zelfstandigenaftrek is het
van belang dat de onderneming feitelijk zelf
door u word gedraaid (of samen met anderen) en voldoet aan het urencriterium. Het
bedrag van de aftrek hangt af van de hoogte
van uw winst uit onderneming. Hoe hoger
de winst, hoe lager de zelfstandigenaftrek.
Wanneer er (met het verhaal van firma Van
de Hurk in gedachten) milieubesparend en/

of energiebesparend wordt geïnvesteerd is
er ook extra aftrek op de belastbare winst.
De belastbare winst kan nog meer worden
gedrukt door het toepassen van de willekeurige afschrijving. Dat wil zeggen dat
u zelf mag bepalen wanneer u de totale afschrijvingskosten aftrekt. Een voordeel van
willekeurig afschrijven op de korte termijn
is dat u door veel af te schrijven minder
winst heeft (of zelfs verlies lijdt). U betaalt
dan dus minder belasting of u krijgt zelfs
belasting terug. Het resultaat laat zien dat
een legale belastingvrije start in de aquacultuur mogelijk is!
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(Voor het stimuleren van duurzaamheid in de visserij en in de aquacultuur is voor
Nederland in de periode 2007-2013 € 48,5 miljoen beschikbaar.)
(http://www.prinsjesdag2007.nl/ufc/file2/prinsjesdag2007_sites/unknown/defa1567aafe62061ed9435a7626e873/pu/Achtergrondbericht_Hoofstuk_XIV_Groene_economie_LNV_.pdf))htm
Verdere inlichtingen:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations
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