
SUBSIDIEREGELINGEN 
VOOR ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN



ENERGIEBESPARING
Het bedrijfsleven in Nederland is een grootverbruiker van energie en speelt daarom een belangrijke 

rol in het halen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Een van de maatregelen die genomen 

kan worden is energiebesparing en dat is vaak alleen mogelijk als er investeringen worden gedaan in 

bijvoorbeeld isolatie van een gebouw, het plaatsen van energiezuinige motoren of het toepassen van 

slimme ledverlichting. Deze investeringen zijn terug te verdienen doordat de energiekosten omlaaggaan. 

Veel bedrijven hebben investeringen in energiebesparende maatregelen niet als eerste prioriteit.

Om het investeren in energiebesparende maatregelen toch aantrekkelijk te maken heeft de overheid 

daarom verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen. Deze regelingen kunnen soms 

veranderen, verdwijnen of soms ook komen er nieuwe regelingen bij. In dit whitepaper wordt een over

zicht gegeven van de subsidieregelingen die gelden voor 2021. Naast uitleg van de regelingen worden  

ook praktische voorbeelden en berekeningen gegeven. Dit wordt gedaan aan de hand van het investeren 

in slimme verlichtingsoplossingen omdat daar de expertise van Thorlux Nederland ligt. 

Mochten er ondanks dit White paper nog onduidelijkheden zijn over subsidieregelingen, neem dan gerust 

contact met ons op. Wij hebben veel klanten mogen helpen op dit gebied en we delen onze kennis en 

ervaring graag met anderen.

INVESTEREN IN SLIMME 
VERLICHTINGSOPLOSSINGEN 
ENERGIEBESPARING EN 
PROFITEREN VAN SUBSIDIES

Nederland heeft de ambitie om de samenleving 
te verduurzamen en daarmee de opwarming van 
de aarde te beperken. Dit doet Nederland niet 
alleen, maar samen met bijna alle landen in de 
wereld die het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 
hebben ondertekend.

Iedereen in Nederland: particulieren, het bedrijfs

leven en maatschappelijke organisaties krijgt 

daarom met verduurzaming te maken. Er zijn zowel 

op landelijk, als Europees niveau afspraken gemaakt 

die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen van 

het Klimaatakkoord worden gehaald. 

“HET BEDRIJFSLEVEN 
IN NEDERLAND IS EEN 
GROOTVERBRUIKER VAN 
ENERGIE EN SPEELT 
DAAROM EEN BELANGRIJKE 
ROL IN HET HALEN VAN DE 
DOELSTELLINGEN VAN HET 
KLIMAATAKKOORD.”

WIST U DAT



HOE WERKT HET?
EIA kan gemakkelijk aangevraagd worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO): mijn.rvo.nl. Inloggen kan met het eHerkenning, het middel dat ook wordt gebruikt 

door bedrijven en ondernemers om in te loggen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst. Via de website 

worden de details van de investering ingevuld. Dit moet binnen 3 maanden nadat de koopovereenkomst 

met de leverancier is gesloten.

Het RVO voert een controle uit om zeker te zijn dat de aanvraag aan de eisen voldoet en geeft normaal 

gesproken binnen 8 weken een goedgekeurde EIAverklaring. Deze verklaring wordt door de financiële 

afdeling van uw bedrijf of uw boekhouder meegestuurd en verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting 

of vennootschapsbelasting voor de Belastingdienst. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunnen wij ook 

de EIAverklaring voor u aanvragen bij het RVO.

WAT LEVERT HET OP? 
We geven een voorbeeld aan de hand van een investering in een slim LEDverlichtingssysteem.  

Het bedrijf in ons voorbeeld valt onder het vennootschapsbelastingtarief van 25%.

Het investeringsbedrag inclusief installatiekosten is €20.000. Met de armaturen van Thorlux Nederland 

komt dit volledige bedrag in aanmerking voor EIAsubsidie. Volgens de regeling van het RVO mag dan 

45% afgetrokken worden van de fiscale winst.

45% van €20.000 is €9.000. Als dit wordt afgetrokken van de fiscale winst dan wordt er 

25% van €9.000 bespaard. De netto besparing is dan €2.250. Dit betekent dat 11,25% van 

de investering wordt vergoed door de EIAregeling van de overheid.

WAT IS HET?
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteunt bij 
investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Dit leidt tot dubbel 
voordeel: de energiekosten gaan omlaag en er hoeft minder vennootschapsbelasting (vpb oftewel 
winstbelasting) of inkomstenbelasting betaald te worden.

De overheid heeft voor 2021 een budget van €149 miljoen uitgetrokken voor de EIAregeling. In theorie 

betekent dit dat het mogelijk is dat naarmate het jaar vordert en meer bedrijven aanspraak doen op de 

subsidie, het budget op gegeven moment op is. In dat geval wordt er geen EIAsubsidie meer gegeven 

op een investering. In de afgelopen jaren is in de praktijk gebleken dat het EIAbudget niet wordt 

opgemaakt.

VOOR WIE?
Alle bedrijven en ondernemers die in Nederland inkomsten of vennootschapsbelasting betalen kunnen 

gebruik maken van de EIAregeling.

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)

VOORWAARDEN
Het RVO heeft een lijst opgesteld met alle investeringen die in aanmerking komen 

voor EIAsubsidie: de Energielijst. Als de investering op de Energielijst staat kan 45% 

afgetrokken worden van de fiscale winst. Per code op de energielijst kunnen er nog extra 

voorwaarden gelden. Neem bijvoorbeeld code 210506: LEDverlichtingssysteem. Hier wordt uitgelegd 

dat verlichtingsarmaturen alleen in aanmerking komen voor EIAsubsidie als ze bij 50.000 branduren 

voldoen aan de levensduurcriteria L90B50 of hoger. Dit betekent dat na 50.000 branduren nog 90% van 

de lichtsterkte aanwezig is en dat 50% van de armaturen nog werken. Het maximuminvesteringsbedrag 

dat in aanmerking komt voor EIAsubsidie is €1.000 per armatuur. De armaturen van Thorlux Nederland 

voldoen ruimschoots aan deze criteria voor de EIAsubsidie. Wij testen onze armaturen namelijk met 

levensduurcriteria op basis van 100.000 branduren. Onze armaturen gaan dus twee keer zo lang mee als 

de eis van het RVO.



KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA)
WAT IS HET?
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost op de vennootschapsbelasting (vpb 
oftewel winstbelasting). KIA is in het leven geroepen om vooral ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf te stimuleren om te investeren.

VOOR WIE?
Alle bedrijven en ondernemers die in Nederland vennootschapsbelasting betalen kunnen gebruik maken 

van de KIAregeling.

HOE WERKT HET?
De KIA is een aftrekpost op de winst van een bedrijf. Dit doet uw financiële afdeling of boekhouder 

tijdens de vpbaangifte aan het eind van het boekjaar. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het 

geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

WAT LEVERT HET OP?
We geven een voorbeeld aan de hand van een investering in een slim LEDverlichtingssysteem. Het 

bedrijf in ons voorbeeld valt onder het vennootschapsbelastingtarief van 25%. Het investeringsbedrag 

inclusief installatiekosten is €20.000. Volgens de KIAregeling mag dan 28% worden afgetrokken van de 

fiscale winst. 28% van €20.000 is €5.600. Als dit wordt afgetrokken van de fiscale winst dan wordt er 25% 

van €5.600 bespaard. De netto besparing is dan €1.400. Dit betekent dat 7% van de 

investering wordt vergoed door de KIAregeling van de overheid.

VOORWAARDEN
Bijna alle investeringen komen in aanmerking voor KIA. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld: 

woningen, privé vervoersmiddelen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur. Uw 

investering in slimme duurzame ledverlichting komt dus in aanmerking voor KIA. Er geldt 

voor 2021 een minimumbedrag aan investeringen van €2.400 en een maximumbedrag van €328.721. Bij 

een investering van €2.400 tot €59.170 is de KIA 28%. Vanaf €59.170 tot €109.574 heeft een ondernemer 

het maximale bedrag aan KIA bereikt, te weten € 16.568. Bij een investering boven de €109.574 bedraagt 

de aftrek €16.568 verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag boven de €109.574.



Nu we een overzicht hebben gegeven van de verschillende subsidieregelingen, is er nog meer goed 

nieuws. EIA, KIA en BIK zijn namelijk stapelbaar. Dit betekent dat alle drie de subsidies voor dezelfde 

investering aangevraagd kunnen worden.

Voor ons voorbeeld van een investering in een slim LEDverlichtingssysteem van €20.000 inclusief 

installatiekosten betekent dit dus het volgende:

HET TOTALE OVERZICHT

Investering   € 20,000,

EIA 11,25% € 2,250

KIA 7% € 1,400

BIK 3,9% €780

Effectieve investering €15,570

Totale besparing 22,15% €4,430

MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA/VAMIL)
Om het overzicht compleet te maken noemen we in dit stuk ook de Milieuinvesteringsaftrek en de 

willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (MIA/Vamil). MIA\Vamil is in het leven geroepen om de 

marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en milieuvriendelijke techniek gemakkelijker te 

maken. Deze nieuwe en innovatieve technieken zijn samengevat op de Milieulijst.

Voor een investering kan via de MIAregeling tot maximaal 36% worden afgetrokken van de vennoot

schapsbelasting. Als een investering echter op de EIAlijst staat, dan komt de investering niet in 

aanmerking voor MIA. In de praktijk zien we dat de Energielijst van EIA compleet is voor investeringen 

die de meeste bedrijven willen doen. Via EIA kan zoals eerder uitgelegd 45% worden afgetrokken van de 

vennootschapsbelasting, dit is dus voordeliger dan MIA. Wij gaan ervan uit dat voor bijna alle bedrijven de 

investeringen altijd in aanmerking komen voor EIA en daarom niet voor MIA. Om deze reden zullen we de 

verdere details van MIA in dit stuk niet bespreken.

En deze besparing is pas het begin. Met de slimme verlichtingsoplossingen van Thorlux Nederland 

bespaar je namelijk ongeveer 90% op je energiekosten ten opzichte van conventionele verlichting. 

De terugverdientijd is dus laag: tussen de 2 en 5 jaar, afhankelijk van het verbruik. Bovendien gaat de 

verlichting 20 jaar mee, wat zorgt voor een enorme besparing over de levensduur. 

Mocht u precies willen weten hoe een investering in duurzame verlichting voor u besparing kan 

opleveren, neem dan gerust contact met ons op.



Het verduurzamen van uw organisatie is geen eenmalige actie het moet een terugkerend aandachtspunt 

worden in het dagelijkse handelen. Ook al heeft een gebouw energielabel A, dat wil niet zeggen dat het 

gebouw daarmee toekomstbestendig is. De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde 

omgeving in 2050, ook voor bestaande bouw. Het is dus belangrijk om voortdurend energiebesparende 

maatregelen te onderzoeken. 

BLIJVEN VERDUURZAMEN

THORLUX-NEDERLAND.NL

VOOR MEER INFORMATIE OVER VERLICHTING

THORLUX LIGHTING NEDERLAND

+31 (0)26 384 59 59

info@thorluxnederland.nl

Florijnweg 8

6883 JP Velp


