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INVESTEREN IN DUURZAAMHEID

De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot meer van broeikassen, zoals CO2. Het gebruik van 
duurzame energie wordt dan ook sterk gestimuleerd, evenals het slimmer omgaan met energie en 
de besparing van energie.

In deze whitepaper gaan wij dieper in op de verschillende financieringsmogelijkheden voor 
verduurzaming van de energiesector.
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1 KLIMAATVERANDERING

Wanneer er te veel broeikasgassen in de lucht zijn, leidt dit tot 
klimaatverandering. Het gevolg is een stijging van de zeespiegel 
en daardoor kunnen planten of dieren verdwijnen.

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid 
op weg naar een CO2-arme energievoorziening. Dit proces heeft 
tijd nodig en daarom gebeurt de overstap naar duurzame energie 
stapsgewijs:

In 2023 is 16% van onze energie duurzaam

In 2030 is de CO2-uitstoot met 40% terugdrongen

In 2050 is de CO2-uitstoot met 80-95% op Europees niveau 
teruggedrongen

2 TOPSECTOR ENERGIE

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven om te 
investeren in duurzame energie door middel 
van subsidies. Werk je aan een innovatie-
project dat duurzaamheid en economische 
groei aan elkaar koppelt? Dan kom je in 
aanmerking voor subsidieregelingen van de 
Topsector Energie. Deze Topsector biedt 
jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie voor 
fundamenteel onderzoek, industrieel 
onderzoek, experimentele ontwikkeling en 
demonstratie. Door te investeren in deze 
projecten draagt de Topsector bij aan het 
realiseren van de CO2-doelstellingen uit het 
Klimaatakkoord. Daarnaast wordt de 
Nederlandse concurrentiekracht, 
werkgelegenheid en welvaart versterkt.



3 WAAROM DUURZAAM ONDERNEMEN?
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Wanneer bedrijven duurzaam ondernemen wordt er 
rekening gehouden met het effect van de bedrijfsvoering 
op mens, milieu en maatschappij.

Jouw bedrijf kan zich op allerlei manieren bezighoud-
en met duurzaamheid. Bijvoorbeeld door te recyclen, te 
letten op het energieverbruik, het transport anders in te 
richten, lokaal in te kopen en bijvoorbeeld ‘het nieuwe 
werken’. Het draagt allemaal bij aan duurzaam 
ondernemen.

En het mooie aan verduurzaming is dat het niet alleen 
goed is voor het milieu. Het werkt ook kostenbesparend 
en het draagt bovendien bij aan een groen imago voor 
jouw onderneming.



4 MIA EN VAMIL

MIA en Vamil zijn twee verschillende regelingen met een gemeenschappelijk doel: het stimuleren 
van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en het sneller op de markt brengen van 
innovatieve milieuvriendelijke producten.

Voorwaarden:

Door gebruik te maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kan maximaal 
36% van de kosten van een milieuvriendelijke investering extra worden 
afgetrokken van de winst.

Met de Vamil kan 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment 
worden afgeschreven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en 
betalen bedrijven minder belasting in dat jaar.

De investeringen dienen op de Milieulijst te staan

De investering dient minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel te zijn

De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en 
voortbrengingskosten

Een aanvraag kan alleen worden ingediend binnen drie maanden nadat 
de investering is gedaan

MIA mag niet worden gecombineerd met EIA voor hetzelfde 
investeringsbedrag



5 ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebe-
sparing en de inzet van duurzame energie door 
ondernemingen te stimuleren middels een extra belasting-
aftrek. Je kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van 
de fiscale winst. EIA levert je gemiddeld 11% voordeel op.

6 STIMULERINGSREGELING 
DUURZAME ENERGIETRANSITIE 
(SDE++)

Voorwaarden:

De investering dient minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel 
te zijn

Met de SDE++ kun je subsidie ontvangen voor 
het opwekken van duurzame energie. Tech-
nologieen binnen de volgende categorieen zijn 
subsidiabel:

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare warmte

Hernieuwbaar gas

CO2-arme warmte

CO2-arme productie

De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de 
technologie en de hoeveelheid duurzame 
energie die je bespaart. Iedere categorie kent 
bovendien haar eigen voorwaarden.

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt

Een aanvraag kan alleen worden ingediend binnen drie 
maanden nadat de investering is gedaan

EIA mag niet worden gecombineerd met MIA voor het-
zelfde investeringsbedrag

De investeringen dienen op de Energielijst te staan



7 INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME 
ENERGIE (ISDE)

De ISDE subsidie is gericht op het besparen van energie en het terugdringen 
van de CO2-uitstoot. De ISDE subsidie geeft je een tegemoetkoming bij de 
aankoop van:

Zonneboilers

Warmtepompen

Het bedrag aan subsidie waarvoor je in aanmerking komt, is 
afhankelijk van het thermische vermogen van het apparaat en 
bedraagt in de regel ca. 20% van het investeringsbedrag.

Let op: De aanvraag moet binnen 6 maanden na installatie in 
worden gediend.

Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de subsidie 
worden specifieke technische eisen gesteld.



Jan helpt je graag verder

De subsidieregelingen in deze whitepaper hebben 
verschillende voorwaarden en aanvraagperiodes. Wij 
informeren je hier graag over in een persoonlijk gesprek. Neem 
contact op met Jan bij verdere vragen of voor het 
inplannen van een persoonlijk gesprek.

Financieringsmix

Met de financieringsmix combineren wij verschillende 
financieringsvormen om zo invulling te geven aan jouw 
financieringsbehoefte. Hierbij valt te denken aan leningen, 
kredieten, crowdfunding, fiscale voordelen en informal investing. 

mailto:financiering%40debreed.nl?subject=Whitepaper%20Duurzaam%20ondernemen
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