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Inhoud

• Belangrijkste subsidies op een rij

– EIA (investeringsaftrek)

– MIA (investeringsaftrek)

– Vamil (investeringsaftrek)

– ISDE (Subsidie)
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Energie-investeringsaftrek (EIA)
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• Investeren in energiezuinige technieken
- HR-glas, LED-verlichting

• Budget voor 2017: €166 miljoen
• Tot 55,5% van de 

kosten aftrekbaar



EIA – voorbeeld

Bedrag

Max. kosten per stuk €150,-

Min. totale investering €2500,-

Aantal stuks 17 x €150,-

Totale kosten €2.550,-

Totaal aftrekbaar van winst 
(55,5%)

€1.425,25
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Bewegingssensoren voor verlichting

Bron: RVO.nl



EIA - rekenvoorbeeld

Type Bedrag Resultaat

Fiscale winst bedrijf 
zonder EIA

€500.000,- €115.000 belasting

EIA €300.000,- investering €166.500,- aftrekbaar

Fiscale winst met EIA €333.500 €73.375,- belasting

Voordeel: €41.625,-, 
of: 13,5% van investering
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Bron: RVO.nl

• B.V. met €500.000,- winst 

• Investering van €300.000,-



EIA voor IB-ondernemers 

• 52% is het hoogste IB tarief 

• Leidt de aftrek tot negatieve winst?

– Middels ‘verliesrekening’ verrekenen met 
voorgaand of toekomstig jaar
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Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil)

• Investeren in milieuvriendelijke technieken

– Machines, transport en gebouwen

• Budget voor 2017: €137 miljoen

• MIA: investeringsaftrek tot 36%

– Tot 3 maanden na aanschaf indienen

• Vamil: tot 75% van de investeringskosten 
versneld afschrijven

– Op elk willekeurig moment indienen
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MIA\Vamil - voorbeeld

Minimale investering €2.500,-

Investering Toshiba eco toner met 
wiseenheid

€8.000,-

Regeling voor type investering (milieulijst) F =  36% MIA + 75% Vamil

MIA voordeel €2.880 aftrekken van winst

VAMIL voordeel €6.000 versneld reduceren
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Printsysteem voor uitwisbare toner



Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 

• Zonneboilers, 
warmtepompen, 
biomassaketels en 
pelletkachels

• Budget 2017: €70 miljoen

• Eerst aanvragen, dan 
aanschaffen

• 1 subsidieaanvraag per 
categorie apparaat
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ISDE - praktijkvoorbeeld

Kampeerdorp de Zandstuve in Rheeze

“De warmtepomp vraagt toch om een 
investering van een kleine € 30.000. Dankzij de 
subsidie kreeg ik € 4.500 terug. Al met al verdien 
ik deze investering in 6 jaar terug. En dat komt 
bovenop het verhoogde comfort.”  (rvo.nl)
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Subsidies cumuleren

Wel

• Vamil met MIA en EIA

• EIA en MIA met o.a. ISDE, MIT

• EIA voor investering A en MIA voor investering B

Niet

• EIA en MIA voor investering A

• EIA met SDE+
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Algemeen stappenplan

• Maatregel voor transport, gebouw of afval 
implementeren?

• Zoek de investering in de Milieu- en 
Energielijst

– Of voeg het toe

• Vul de online aanvraagformulieren in
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Links naar subsidieregelingen

• http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-
investeringsaftrek-eia

– http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/Energie-
investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202017.pdf

• http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

– https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/01/Milieulijst%20201
7.pdf

• http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-
duurzame-energie

• http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/subsi
dies/info-en-advies/subsidies-en-overheidsregelingen/
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http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/Energie-investeringsaftrek - Energielijst 2017.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/01/Milieulijst 2017.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/subsidies/info-en-advies/subsidies-en-overheidsregelingen/


DE CO2-FOOTPRINT: 
EEN BOEKHOUDING VOOR CO2
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Dieselverbruik wagenpark

Benzineverbruik 
wagenpark

Dieselverbruik 
vrachtwagen

Stroom (grijs) wagenpark

Declaraties

LPG materieel

Diesel materieel

Elektriciteit
Aardgas



Met de CO2-Footprint kunt u:
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• De belangrijkste CO2-emissies 
binnen uw bedrijf 
inventariseren. 

• Inzicht in kosten van energie en 
brandstof krijgen

• Het effect van 
besparingsmaatregelen 
terugzien en sturen;

• Indicatoren toepassen
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Voorbeeld kosten
2014 2015 Verschil Verschil in %

Wagenpark €295.958,15 €233.243,76 € -62.714,39 -21%

Brandstoffen 
materieel

€5.304,13 €2978,46 € -2.325,67 -44%

Elektriciteit €14.344,19 €14.437,99 € 93,80 1%

Brandstoffen voor 
verwarming

€9.894,61 €8.464,93 € -1.429,68 -14%

Totaal €325.501,08 €259.125,14 € -66.375,94 -20%
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Hulp nodig? 
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