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Subsidies Duurzame Stallen
Introductie
Voor de investeringen in duurzame stallen kunnen er fiscale
subsidies mogelijk zijn. De mogelijkheid is van toepassing voor de
investeringen in duurzame varkens-, pluimvee-, kalver- en
melkvee-, vleeskalkoenen-, eenden-, en konijnenstallen. Vanaf
2013 bestaan er ook mogelijkheden voor investeringen in
melkgeiten-, en vleesveestallen.
Voorwaarden
Om in aanmerking voor deze fiscale subsidie te komen, is het
vereist dat de stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.
Per 1 januari 2013 is versie 7 van kracht. Voor 2013 zijn er geen
aanvullende thema’s toegevoegd. De thema’s binnen de MDV zijn
ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijn stof en
bedrijf en omgeving.
Voor 2013 zijn er de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 Emissiearme stalsystemen bij melkvee
Sinds 2012 kunnen er binnen de melkveehouderij alleen nog stallen in aanmerking komen voor certificering die voorzien
zijn van een emissiearme vloer. Vanaf 2013 is deze voorwaarde verder aangescherpt, waardoor alleen nog stallen met
een emissiewaarde lager dan 8,6 kg ammoniak per dierplaats in aanmerking kunnen komen.
 Bedrijf en Omgeving
Voor het onderdeel Bedrijf en Omgeving, waarbij aandacht is voor landschap, omgevingsgerichtheid, verstoring van geur,
geluid, licht en water moeten er 29 punten gehaald worden bij nieuwbouw. Wanneer er sprake is van een compleet
nieuwe locatie, dan dienen er maar liefst 50 punten te worden behaald.
 Verhoging ambitieniveau
Afhankelijk van de diercategorie en thema is het ambitieniveau op verschillende onderdelen verhoogd, waardoor er
aanvullende investeringen vereist (kunnen) zijn om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen.
Het moment van investeren is bepalend voor de van toepassing zijnde regeling.
Voordat de subsidie daadwerkelijk kan worden aangevraagd dient er een certificaat stalontwerp te zijn afgegeven. Een
certificaat kan worden afgegeven voor stallen die voldoende punten behalen op de MDV en daarmee voldoen aan de gestelde
eisen. Een certificaat dient te worden aangevraagd bij een door de Raad van accreditatie erkende instelling. Subvention B.V.
heeft goede contacten met keuringsinstanties en kan zo ondersteunen bij het verkrijgen van het benodigde certificaat.
Voordeel
Voor stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij is er een fiscale subsidie mogelijk en deze bestaat uit 2 delen.
Enerzijds mag een stal welke voldoet aan de gestelde eisen voor 75% willekeurig worden afgeschreven, in plaats van een
“normale” afschrijving tot de ½ van de WOZ-waarde. Daarnaast kan er voor duurzame stallen een extra aftrekpost mogelijk
zijn tot 27% van de investering
Rol Subvention
Subvention kan het complete subsidietraject voor u verzorgen. Indien u meer informatie wenst, kunt u vrijblijvend contact
met ons opnemen.
Subvention Ommen
0529 – 465 255

Subvention Gouda
0182 – 541 488

