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Ondanks positieve duidingen over 2015 weten we ook dat één 
zwaluw nog geen zomer maakt. Zaak is nu om als sector de 

broodnodige innovatieve ontwikkelingen vast te houden, die in 
de crisisjaren zijn ingezet. 
Ook de overheid heeft oog voor innovatieve ideeën en ontwikke-
lingen. Onder andere met de Energie Investerings Aftrek (EIA). 
Bij het verlenen van de puls-onthef� ngen heeft menig visserij- 
bedrijf dankbaar gebruikgemaakt van de EIA. Na het (laten) uit-
voeren van een ingewikkelde besparingsberekening en het 
toepassen van de relevante regelingen leverde dit een goedkeu-
rende beschikking op. Deze beschikking kan de ondernemer ver-
zilveren bij het indienen van zijn belastingaangifte. Gemiddeld 
levert deze beschikking ongeveer 10 procent van het investe-
ringsbedrag op aan belastingbesparing. Een leuke binnenkomer 
bij u als ondernemer voor uw adviseur. 

Innovaties
De visserijsector staat bol van de innovaties. Niet allemaal zijn ze 
gericht op het besparen van energie of het anders inrichten van 
bedrijfsprocessen met behulp van meer milieuvriendelijke mate-
rialen. De innovaties die daar echter wel op gericht zijn en toe-
gepast worden in bestaande bedrijfsmiddelen, zoals een kotter, 
maken grote kans om onder een of meer onderdelen van de rege-
ling te kunnen vallen. Ieder geval is uniek en daarom maatwerk. 
Ook de overheid onderkent dat door het instellen van een gene-
rieke code. De code is bedoeld voor de verbeterprocessen die niet 
op de lijst staan, maar waarbij de ondernemer kan aantonen dat 
hij binnen de normen en kaders valt.

Minder belasting 
Om innoveren nog interessanter te maken en om ondernemers 
te motiveren om juist de keuze voor een energiezuiniger of 
milieuvriendelijker alternatief te kiezen, heeft de overheid de 
regeling verruimd. In 2016 is het voordeel op de investering 
verhoogd van ongeveer 10 naar ongeveer 14 procent van de in 

aanmerking komende investering. Een signi� cante verhoging! 
Ook al is dit een bedrag dat u niet direct als subsidie ontvangt, 
maar krijgt door minder belasting te betalen.
In de praktijk komt het voor dat ondernemers deze mogelijkhe-
den onvoldoende benutten. Soms omdat de ondernemer simpel-
weg niet voldoende bekend is met de regeling. In andere gevallen 
is de ondernemer wel bekend met de regeling, maar wordt alleen 
gekeken naar de benoemde voorbeelden op de lijst. Terwijl juist 
uw bedrijf uniek is. De processen binnen uw bedrijf zijn niet al-
tijd in lijsten te vangen, daarom is een stukje maatwerk mogelijk 
binnen de regeling. Dit vraagt iets meer tijd aan onderzoek, maar 
het potentiele voordeel is signi� cant.

MIA en VAMIL
Heeft u investeringsplannen in processen binnen uw onderne-
ming? Leveren deze investeringen een besparing op aan energie-
verbruik of heeft het op een andere wijze een milieuvriendelijk 
karakter? Neem contact op met uw adviseur! Hij of zij kan beoor-
delen of u voor de EIA in aanmerking komt. Wanneer uw advi-
seur toch aan het onderzoeken is, zijn ook de MIA en VAMIL 
interessante regelingen die vergelijkbaar werken als de hiervoor 
omschreven EIA-regeling. Door met elkaar te zoeken naar maat-
werkoplossingen voor uw onderneming, zijn wij ervan 
overtuigd dat na één zwaluw meerdere 
zomers zullen volgen. �
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Goede resultaten 
vissector in 2015
De visserijsector kan terugkijken op een positief jaar. De resultaten 
die nu naar buiten komen over 2015 geven een positieve duiding. 
De visprijzen lagen hoger, de olieprijzen en het -verbruik zijn lager, 
operationele processen worden nog verder geoptimaliseerd. Kortom, 
de visserijsector is in beweging en staat bol van de dynamiek. 
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