Heeft u vragen op fiscaal, sociaal of economisch gebied? Stuur ze naar:
Bloembollencultuur, Postbus20,2180 AA Hillegom.ter attentie van Marleen Lagendijk.
Bellen (0252) 52 52 24, faxen (0252) 52 53 04 of e-mailen (m.lagendijk@ebi.nl) kan ook.

Waarde BKD-klassering
Vorigjaar heb ik plantgoed
aangekocht met de aanduiding Klasse IJapan. Dit jaar
blijkt er echter toch een percentage virus in te zitten. Wat
is eigenlijk de waarde van de
klassering van een partij
bloembollen door de BKD?

Deze vraag omvat twee punten. Op de eerste plaats gaat
het om het toekennen van een
klasse op basis van veldkeuringsnormen en indien van
toepassing normen van de
monsterkeuring. De definitieve klassetoekenning vindt
plaats na afronding van de
veldkeuring. Bij een aantal gewassen wordt de maximaal
haalbare klasse reeds bepaald
in de monsterkeuring. De klasse geeft dus een weerspiegeling van de keuringsbevindingen van de BKD van de te velde
staande partij en het voor het
planten genomen monster.
Doordat de BKD alle partijen
bloembollen ieder jaar keurt,
krijgt zij een beeld over de onwikkeling van de partijen
door de jaren heen. In dit
beeld hoort ook de (juistheid
"an de) klassering thuis. In het
.'uringsstelsel heeft één
'norm' de laatste jaren bijzondere aandacht gekregen, die
van de aantekening 'geschikt

voor Japan'. Het gaat hierbij
niet om een norm, maar om
een indicatie bij de hoogste
klasse van de kwaliteitskeuring, en dan nog gerelateerd
aan één afzetmarkt: Japan. Japan stelt voor quarantainevrije export bijzondere, hogere eisen aan partijen
bloembollen. Voor een aantal
aantastingen kent dit land een
nultolerantie.
Daarnaast speelt de door de
BKD toegekende klasse een rol
bij het verhandelen van plantgoed.
De BKD stelt zich op het standpunt dat de klassering toegekend in het afgelopen seizoen
een indicatie is van de kwaliteit van de partij, maar het
biedt géén zekerheid. Daarbij
komt nog dat we te maken
hebben met een levend product dat buiten wordt geteeld
en blootstaat aan allerlei invloeden van buitenaf.
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Klasse I is een kwaliteitsindicatie,
maar biedt geen zekerheid
foto IBC

Subsidie voor innovaties
Ikheb een idee om mijn verwerkingshjn te verbeteren.
Volgens mij kan het sneller,
goedkoper en efficiënter. Ook
heb ik dan minder mensen nodig. Het veranderen van dit
proces kost echter tijd en geld.
Zijn er mogelijkheden om
deze kosten door derden te laten financieren?

Jazeker. De overheid heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om dit soort veranderingen te stimuleren. Dit kan
met behulp van fiscale regelingen of met subsidieregelin-

gen. Eén van deze subsidieregelingen is de Stimuleringsregeling innovatie markt en
concurrentiekracht. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voert
deze regeling uit.
De regeling stimuleert de ontwikkeling van innovatieve
productieprocessen. Hierbij
kunt u denken aan nieuwe
machines die in het productieproces handelingen overnemen van mensarbeid, of
een manier om de fases in het
proces te versnellen.
De innovaties moeten vernieu-

wend zijn voor Nederland.
De subsidieregeling geldt voor
de loonkosten of eigen arbeidskosten, de helft van de
aanschafprijs van machines
en/of apparatuur, de materialen en hulpmiddelen en de
studies en onderzoeksactiviteiten. Deze kosten kunt u opvoeren als subsidiabele kosten
voor het project.
Bij het bedenken van uw plan
en het omzetten van dit plan
naar een projectaanvraag is
het belangrijk om te letten op
het vernieuwende karakter
van uw plan, de voordelen

voor het bedrijf en de voorbeeldfunctie in de sector. Ook
de risico's die u draagt als ondernemer moet u opgeven in
de projectaanvraag. De technologische en economische
haalbaarheid u kunnen onderbouwen en natuurlijk het uiteindelijke doel van uw plan.
Hierop baseert de overheid de
toekenning van de subsidie.
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