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Groenfonds
verstrekt
vissers krediet
Redactie economie
HOEVELAKEN. Vissers kunnen
vanaf morgen voor krediet aankloppen bij het Nationaal Groenfonds. Het fonds beheert een
potje van 3,5 miljoen euro dat is
overgebleven uit het voormalige
Europees Visserijfonds (EVF).

Het initiatief om het geld voor de
sector te behouden in plaats van
het naar Brussel terug te laten
vloeien, komt van staatssecretaris
Dijksma (Economische Zaken), al
dus een woordvoerder van het mi
nisterie gisteren. De uitvoering is
ondergebracht bij het Groenfonds.
Het gaat om een zogenoemd re
volving fund. Dit betekent dat het
geld tegen een relatief lage rente
wordt uitgeleend en na verloop
van tijd weer terugvloeit in de pot,
zodat anderen er weer een beroep
op kunnen doen.
Ondernemers kunnen aanklop
pen voor aanpassing aan vissers
schepen maar ook voor projecten
op het terrein van verwerking en
afzet en aquacultuur (visteelt).
Voorwaarde is, evenals bij het
EVF, dat de duurzaamheid erdoor

wordt bevorderd. Het nieuwe Vis
serij Investeringsfonds Nederland,
zoals het potje is genoemd, ver
strekt leningen tussen de 10.000
en de 300.000 euro, zei projectlei
der Willem Meijers vandaag. Tot
100.000 euro is de looptijd drie
jaar, daarboven vijf jaar. Het ren
tepercentage zal, afhankelijk van
het risico, voor de korter lopende
leningen ongeveer 3 procent be
dragen en voor de langer lopende
4 à 5 procent.
Vanwege regels voor de afbouw
van het EVF kan het geld alleen
dit jaar worden uitgezet. „Er is
dus haast bij”, zegt Meijers. Na
terugbetaling is het geld opnieuw
beschikbaar, uiterlijk tot 2021. In
dat jaar moet het fonds worden
opgeheven. „Het geld gaat dan
naar EZ, dat heeft toegezegd dat
het voor de visserijsector beschik
baar blijft.”
Nederland kreeg tussen 2007 en
2013 uit het EVF 48,5 miljoen euro
toegewezen, op een totaal van
ruim 4,3 miljard. Opvolger onder
het nieuwe Europees visserijbe
leid, dat in 2014 van kracht werd,
is het Europees Fonds voor Mari
tieme Zaken en Visserij (EFMZ).

Alleen ophokplicht blijft gelden
Redactie politiek

Vrijwel alle maatregelen tegen vogelgriep zijn afgelopen nacht opgeheven. Alleen
de landelijke ophokplicht voor
commercieel pluimvee blijft gelden omdat het virus nog steeds
onder wilde vogels circuleert.

DEN HAAG.

Dat heeft staatssecretaris Dijksma
(Economische Zaken) gisteren ge
schreven aan de Tweede Kamer.
Volgens haar komen er in overleg
met de sector ook strengere af
spraken over hygiëne.
Er mogen weer wedstrijden en
tentoonstellingen met pluimvee

worden gehouden. De speciale re
geling voor bezoekers aan pluim
veebedrijven vervalt.
Europese regelgeving schrijft
voor dat bedrijven met een uitloop
en biologische bedrijven hun han
delsstatus verliezen als hun die
ren langer dan twaalf weken zijn
opgehokt. Die termijn verloopt
op 8 februari. Dijksma gaat er in
Brussel voor pleiten dat ze de op
hokplicht ook na die datum mag
verlengen als er een „reële drei
ging” van vogelgriep blijf bestaan,
zonder dat genoemde bedrijven
dan hun status verliezen.
De vogelgriep trof sinds half no
vember vijf kippenbedrijven.

BigSolar: iedereen snel
aan de zonnepanelen
Redactie economie

Het Amsterdamse
bedrijf BigSolar is vandaag van
start gegaan. Het wil zo veel
mogelijk huishoudens laten
overstappen op zonne-energie,
zonder dat deze daarvoor een
investering hoeven te doen.

AMSTERDAM.

Het bedrijf werkt met een lease
constructie naar het voorbeeld
van het Amerikaanse bedrijf
SolarCity: de gebruiker stelt zijn
dakoppervlak beschikbaar voor
de plaatsing van zonnepanelen.
BigSolar neemt de hele investe
ring van ongeveer 5000 euro op
zich en verzorgt de montage en
het onderhoud van de panelen.
De consument gaat direct be
sparen op zijn energiekosten en
betaalt BigSolar maandelijks een
vergoeding. De uiteindelijke op
brengsten zijn globaal te bereke
nen op de website van het bedrijf.

Na aftrek van de leasekosten
houdt de gebruiker er tussen de
126 en de 310 euro per jaar aan
over. BigSolar start in Amsterdam
en omgeving, maar wil binnen
een jaar in het hele land zonne
panelen plaatsen. Het doel is om
heel Nederland over te laten stap
pen op zonnepanelen.
Door investeringen van het
Amsterdams Klimaat & Energie
fonds (AKEF) en de Stichting
Doen kon BigSolar vandaag van
start. „Op dit moment hebben
we de financiering rond om
3100 installaties te plaatsen in de
steden Amsterdam en Utrecht”,
aldus de bedenker van BigSolar,
Maarten van den Biggelaar. „Wij
denken met ons aanbod de laatste
drempels voor de consument weg
te hebben gehaald”, meent Philip
Elias, directeur van BigSolar.
>>rd.nl/bigsolar voor video
>>bigsolar.nl

STERKE WON
De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai heeft in zijn concurrentie met Japanse merken behoorlijk last van de
dure nationale munt, de won. Hyundai meldde vandaag dat de winst in het vierde kwartaal van 2014 met 20 procent
is gedaald. In het derde kwartaal was de winst met 1,1 miljard euro bijna 30 procent teruggelopen. beeld AFP

SEOUL.

SGP bepleit
oplossing voor
muizenschade
Redactie politiek
DEN HAAG. Staatssecretaris
Dijksma (Economische
Zaken) moet met de sector
en de provincie Friesland
kijken wat er nodig is om
boeren te steunen die door
de muizenplaag zijn getroffen, vindt SGP’er Dijkgraaf.
Wellicht kan het Borgstellingsfonds voor de landbouw worden ingezet om te
voorkomen dat bedrijven
failliet gaan, suggereerde hij
gisteren. Ook wil het Kamerlid dat boeren ontheffing
krijgen om meer grasland
om te ploegen in de strijd
tegen de muizen. Nu is dat
vanwege Europese regelgeving slechts beperkt toegestaan. De boeren zouden
bijvoorbeeld tijdelijk meer
mais moeten kunnen telen.

Nibud: Gezin in de
bijstand levert in
Huishoudens met
een bijstandsuitkering hebben
dit jaar minder te besteden,
meldde het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting (Nibud)
gisteren. Het gaat om enkele
euro’s tot enkele tientjes per
maand.

U TRECHT (ANP).

Het Nibud spreekt van een „zorge
lijke ontwikkeling, omdat gezin
nen op bijstandsniveau al structu
reel geld tekortkomen.”
De meeste werkenden hebben
dit jaar juist iets meer te beste
den. Hun koopkracht neemt veel
al met bijna 1 procent toe. Maar
niet iedereen profiteert. Midden
inkomens, huishoudens met een
brutoinkomen tussen de 25.000
en de 40.000 euro, gaan er soms
zo’n 40 tot 50 euro per maand op
achteruit. Dit omdat ze geen zorg
toeslag meer krijgen.
Ook veel ouderen moeten inleve
ren. Dit komt vooral doordat pen

sioenen niet genoeg stijgen om de
prijsstijgingen te compenseren.
Huishoudens met zorgkosten
moeten eveneens rekening hou
den met een koopkrachtdaling.
Door veranderingen in de zorg
wordt er minder vergoed en de
korting op de eigen bijdrage wordt
afschaft.
Wie er wel fors op vooruitgaan,
zijn werkende alleenstaande ou
ders. Bij deze groep stijgt de koop
kracht in sommige gevallen met
meer dan 8 procent. De omzetting
van bepaalde heffingskortingen in
een hoger kindgebonden budget
pakt voor hen gunstig uit.
Het Nibud verwacht niet dat het
aantal consumenten met finan
ciële problemen dit jaar zal af
nemen. Hoewel het koopkracht
plaatje voor veel werkenden iets
gunstiger is, is de verbetering niet
genoeg om het verlies aan koop
kracht van de afgelopen jaren
goed te maken.

