
Alfa, uw specialist in de 
vleeskalverhouderij

BAS 3.0 nu ook voor vleeskalveren
In 2015 heeft Alfa een nieuwe versie van het 
Bedrijfsanalysesysteem (BAS) geïntroduceerd.
Met BAS 3.0 bieden we meerwaarde voor uw 
bedrijf vanuit uw eigen financiële administratie.
Sinds de introductie van BAS, ruim tien jaar 
geleden, maken honderden agrarische onder-
nemers er gebruik van: van melkveehouder 
en varkenshouder tot pluimveehouder,
kalverhouder en melkgeitenhouder.

Vernieuwd en verbeterd
Vanaf 2016 is BAS 3.0 ook beschikbaar voor 
bedrijven met vleeskalveren. BAS staat voor 
Bedrijfs Analyse Systeem: een nauwkeurige 
en overzichtelijke individuele analyse van 
technische en financiële gegevens van uw 

bedrijf. Dat kan zowel per kwartaal als per 
jaar. Naast de individuele analyse ontvangt 
u ook bedrijfsvergelijkende overzichten. 
Hiermee kunt u nagaan hoe u scoort binnen 
uw sector. In het najaar van 2016 ontvangen 
kalverhouders (relaties van Alfa) weer het 
bedrijfsvergelijkende overzicht. 

Tussentijdse resultaten
Met BAS 3.0 kunnen tussentijdse cijfers tijdig 
en efficiënt worden opgesteld over uw onder-
neming. Niet alleen de opbrengsten en kosten, 
maar ook de vermogens- en liquiditeitsontwik-
keling worden helder en overzichtelijk gepre-
senteerd. De cijfers zijn uiteraard van belang 
voor uzelf, maar ze vormen ook een waarde-
volle informatiebron voor uw financier(s). 
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Zó dichtbij is Alfa!

Kortom: een effectief hulpmiddel bij financie-
ringsaanvragen of onderhandelingen over 
nieuwe rentevasttermijnen!

Studiedag Vleeskalverhouderij
Op woensdag 28 september 2016 organiseert 
Alfa een studiedag voor de vleeskalverhouderij 
bij Van der Valk – de Cantharel in Apeldoorn. 
We starten om 10.30 uur, waarna vervolgens 
ondernemers uit de dagelijkse praktijk en spe-
cialisten van Alfa u meenemen in ondermeer de 
volgende thema’s: ventilatie, subsidiemogelijk-
heden, mestverwerking, fiscale actualiteiten, 
financiering, rendement en resultaat. Om 
15.00 uur sluiten we de studiedag af. Eind 
augustus ontvangt u van ons de uitnodiging. 

Gebruiksnormen en 
mestverwerkingsplicht 
Dit jaar is al weer het derde jaar waarin 
veehouders te maken hebben met het stelsel 
van verplichte mestverwerking. Voor 2016 
geldt dat 35% (regio oost) van het fosfaat-
overschot moet worden verwerkt. Om aan 
deze verplichting te voldoen moet u voor 
31 december 2016 een mestverwerkings-
overeenkomst (MVO), een drie-partijen-
overeenkomst (3PO) of vervangende 
verwerkingsovereenkomst (VVO) afsluiten. 

Daarnaast is het van belang te voldoen aan 
de eisen van het stelsel van gebruiksnormen. 
Door in het najaar al een (prognose) gebruiks-
normenberekening te maken, krijgt u in beeld 
of uw bedrijf voor 2016 kan gaan voldoen 
aan de gebruiksnormen stikstof en fosfaat. 
Ook de bestaande en toekomstige mest-
verwerkingsplicht wordt met behulp van 
een helder overzicht bij deze prognose 
voor u in beeld gebracht.

Subsidies
Energie Investeringsaftrek 
Bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de 
energie- en/of milieulijst 2016 kunnen voor 
energie-investeringsaftrek worden gemeld. 
U kunt dan maximaal 58% van het geïnves-
teerde bedrag in aftrek brengen op uw belaste 
winst uit onderneming. Mogelijk interessante 
bedrijfsmiddelen voor de vleeskalverhouderij 
zijn: LED- verlichtingssysteem, Gelijkstroom-
ventilatoren, Debietregeling ventilatoren, 
Ketel gestookt met biomassa (bijvoorbeeld 
houtgestookte CV-ketel), de aanschaf van  
zonnepanelen of zonnecollectoren. 

Milieuinvesteringsaftrek-VAMIL 
Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting, 
dat sinds 1 juli 2015 van kracht is, maakt dat 
bij steeds meer investeringen in stallen het 
mogelijk is om gebruik te maken van de 
milieu-investeringsaftrek (27%) en de regeling 
willekeurige afschrijving. Uw stal moet dan 
na investering/aanpassing wel voldoen aan 
de eisen van de Maatlat Duurzame Veehou-
derij. Eventuele extra investeringen worden 
in veel situaties ruimschoots terugverdiend 
door besparing van te betalen belastingen 
en/of het terughalen van in het verleden 
betaalde belastingen.

Tijdige en juiste melding bij RVO (binnen drie 
maanden na het aangaan van de investerings-
verplichting) is van belang om bovenstaande 
investeringsaftrekken/VAMIL te kunnen 
benutten. Heeft u nieuw- of verbouwplannen 
informeer dan tijdig naar de mogelijkheden.

Subsidie verwijdering asbestdaken 
Vanaf dit jaar is het mogelijk om in aan-
merking te komen voor subsidie voor het 

verwijderen van asbestdaken. Het subsidie-
bedrag bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd 
asbestdak met een maximum van € 25.000 
per adres. De aanvraag kunt u indienen bij 
RVO. 

Daarnaast bestaan er op provinciaal niveau 
ook subsidieregelingen voor verwijdering van 
asbestdaken in combinatie met het installeren 
van zonnepanelen. De aanvraagprocedures 
verschillen per regeling en per provincie. Een 
goede voorbereiding hierop is van belang 
voordat u start met de werkzaamheden.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met een van de leden van de Alfa-sectorgroep 
vleeskalverhouderij.

Disclaimer
Dit leaflet is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de 
uitgave kan Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden 
of onvolledigheden. Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van deze 
brochure is toegestaan met bronvermelding. 

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor
het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector met 28
vestigingen door heel Nederland. U zit bij Alfa aan tafel met 
ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed kennen. 
Bij Alfa kunt u terecht met al uw vragen over accountancy, 
belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering 
en financiële dienstverlening. Iedere Alfa-medewerker beschikt 
over deskundigheid, kennis en inzicht voor advies op maat.

Aanmelden digitale 
nieuwsbrief

Alfa stuurt maandelijks naar haar 
klanten en relaties digitale nieuws-
brieven. Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws? Schrijf u dan 
gratis in op www.alfa.nl


