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Over Dutch Green Building Council

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie 

die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. 

Wij doen dit vanuit de gedachte dat klimaatverandering sneller dan gedacht gaat en dat 

de urgentie tot het verduurzamen elke dag groter wordt.

Aan de hand van vier centrale thema’s ontwikkelen we impactvolle programma’s 

op het gebied van CO
2
-reductie (Paris Proof), Circulariteit, Gezondheid en Klimaatadaptatie. 

Binnen deze programma’s delen we kennis en innovaties, verbinden we partijen, stimuleren 

samenwerking, organiseren events en bieden opleidingen. 

Ook beheert en ontwikkelt DGBC het keurmerk BREEAM-NL. Dit is nationaal en internationaal hét 

keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen en gebieden te meten. 

De stichting met ANBI-status is in 2008 opgericht op initiatief van de markt en heeft bijna 

400 partners. DGBC is onderdeel van de World Green Building Council.
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INTRODUCTIE

Subsidies zijn voor veel gebouweigenaren van vitaal belang voor het verduurzamen van hun gebouwen. Zo zijn 

veel zonnedaken te danken aan de SDE+-subsidie en ook de MIA-regeling speelt een grote rol om gebouwen te 

verduurzamen. Die twee subsidiemogelijkheden zijn breder bekend, maar er zijn ook een aantal minder bekende 

vormen van financiële steun die het mogelijk maken om een gebouw te verduurzamen of juist duurzaam neer te 

zetten. 

Deze whitepaper behandelt een aantal subsidie-

mogelijkheden. Samen met experts van Hezelburcht 

Subsidieadvies en van Van Draeckeburgh Subsidies 

en Financieringen zijn de regelingen toegelicht 

en mogelijke scenario’s uitgewerkt. Wel met de 

kanttekening dat de wereld van subsidies continu 

in beweging is. De Stimulering Duurzame Energie 

productie (SDE+) is daarvan een goed voorbeeld. 

De regeling in het najaar zal sterk verschillen met 

de subsidieronde van dit voorjaar. 

Om de energieprestaties van jouw gebouw te 

verbeteren, en het pand zelfs Paris Proof te maken, 

is het slim om de financiële steun te benutten. Op de 

website rvo.nl lees je alle informatie over de subsidies 

die op de volgende pagina’s worden behandeld. Daar 

zal je ook lezen dat een BREEAM-NL certificering enorm 

waardevol is voor de aanvraag van een MIA-regeling. 

Sterker nog: een certificaat van het niveau Excellent 

of beter is één van de voorwaarden die de Rijksdienst  

voor Ondernemend Nederland stelt. 
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MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA) 

De MIA biedt een aanzienlijk fiscaal voordeel over de investering in milieuvriendelijke technieken. Je komt in 

aanmerking voor MIA wanneer je investeert in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de zogenoemde Milieulijst.

Op deze lijst staan meerdere categorieën, ook wel 

meldcodes genoemd, die betrekking hebben op 

duurzame gebouwen of maatregelen voor duurzame 

gebouwen. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van het 

niveau van BREEAM-NL waarop het gebouw wordt 

gecertificeerd. Ook het jaar waarin je de aanvraag 

indient, speelt een rol. Voor veel categorieën van 

duurzaam bouwen in de MIA geldt BREEAM-NL als 

bewijslast. Uiteraard speelt de onafhankelijke assessor 

daar een rol in.

Voor 2020 ziet de regeling er als volgt uit:

• Circulair bouwen: in de Milieulijst 2020 is het 

thema circulariteit prominent opgenomen. De 

codes D6100; G6101; G6102 en G6105 gelden voor 

respectievelijk circulaire utiliteitsbouw, woningen 

en gevels. Module D van de MPG geldt hierbij als 

beoordelingscriterium, naast het beschikken over 

een materialenpaspoort en voor de circulaire gevel 

de losmaakbaarheidsindex.

• Duurzaam bouwen: codes D6115; E6116 en E6130: 

ambitie en fiscaal voordeel zijn gekoppeld aan de 

BREEAM-NL niveaus Very Good en Excellent voor 

bestaande gebouwen (In-Use) en aan Excellent en 

Outstanding voor Nieuwbouw en Grootschalige 

Renovatie. Verder worden minimale eisen gesteld 

aan de categoriescores ‘Energie’, ‘Materialen’ en 

‘Landgebruik en Ecologie’. BREEAM-NL heeft het 

voordeel dat je ook kosten van maatregelen op het 

terrein buiten het gebouw mee kunt nemen

• Biodiversiteit, code F5100: is gekoppeld aan het 

versterken van de biodiversiteit aan de hand van 

BREEAM-NL Gebied.

Assessmentproces

Voor MIA gelden een aantal bewijs-, controle- en 

toetsmomenten: 

• De aanmelddatum van het gebouw of de investering 

is van groot belang. Dit moment bepaalt onder 

welk jaar en vervolgens welke lijst het project moet 

worden beoordeeld. De MIA-lijst en de percentages 

veranderen namelijk jaarlijks.



• Binnen drie maanden na die melding moet een 

assessmentrapport worden ingediend bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Hieruit moet blijken dat aan de eisen van de 

MIA wordt voldaan in het ontwerp. RVO hecht 

waarde aan de ontwerp uitgangspunten, omdat 

de stimuleringsregeling is bedoeld om bewust 

een gebouw te realiseren dat voldoet aan de 

uitgangspunten van de MIA. Dit rapport moet een 

onafhankelijke assessor aanleveren. 

• Voor BREEAM-NL In-Use moet binnen drie jaar na 

afgifte van bovenstaand assessmentrapport een 

oplevercertificaat afgegeven zijn. Bij Nieuwbouw 

en Grootschalige Renovatie geldt een termijn van 

vier jaar.

Voorbeeldberekening

MIA werkt met de codes D, E, G, met 

respectievelijk, 27%, 13,5% en 36% fiscaal voordeel. 

Voor code F geldt ook 36% voordeel, en is in 

combinatie met VAMIL mogelijk. Wat dit fiscaal 

voordeel in de praktijk betekent lees je aan de 

hand van een rekenvoorbeeld. 

In de berekening is uitgegaan van een nieuw 

gebouw met een omvang van 5.000 vierkante 

meter bruto vloeroppervlakte (m2 BVO). De MIA-

regeling gaat uit van een forfaitaire maximale 

investering van € 600 per m2 BVO. Voor een 

gebouw met een BREEAM-NL ambitie 4 sterren 

(Excellent) bedraagt de investeringsaftrek 13,5% 

van de subsidiabele investeringskosten. In de 

berekening is uitgegaan van het huidige marginale 

belastingtarief voor de vennootschapsbelasting 

van 25%. 

Omvang:    5.000 m2 BVO

Maximale MIA-investering:  €     3.000.000 

MIA-investeringsaftrek (27%) :  €         405.000

Fiscaal voordeel (25%):   €           101.250

NB: het voornemen van de regeling is om dit tarief 

per 2021 te verlagen naar 21,7%. Daarmee wordt 

ook het fiscale voordeel minder vanaf 2021. 



ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA) 

Investeer je in energiebesparende maatregelen in jouw gebouw en processen? Dan kan je mogelijk gebruikmaken 

van de Energie-Investeringsaftrekregeling (EIA). De maatregelen, of ook wel bedrijfsmiddelen genoemd, moeten 

voorkomen op de Energielijst.

Het gaat bij gebouwen om veel verschillende 

technieken, zoals HR-glas, isolatie, warmteterugwinning 

en ledverlichting. De investeringsaftrek bedraagt 45% 

van de subsidiabele investeringskosten. Uitgaande van 

een tarief voor de vennootschapsbelasting van 25% is 

het voordeel 11,25% van de investeringskosten. 

Voor 2020 zijn de volgende interessante maatregelen 

toegevoegd:

• Een CO
2
-reductieplan: de EIA vergoedt vanaf 

2020 niet alleen energiebesparende maatregelen, 

maar in bredere zin investeringen die bijdragen in 

energietransitie.

• Met code 210000 wordt een totaalpakket aan 

maatregelen gehonoreerd dat naar minimaal 

energielabel B gaat, of voor 3 labelsprongen zorgt.

• Code 310000 en 410000 vragen om generieke 

energiebesparing, bijvoorbeeld door slimme meet- 

en regelapparatuur.

• Het opstellen van energieadvies: een EPA van CO
2
-

reductieplannen mag voor de EIA gebruikt worden.

• De maximale subsidiabele investering bedraagt 

€ 75 per labelsprong per m2 BVO. Het voordeel 

uit de EIA bij een verbetering in het energielabel 

is 4 stappen (bijvoorbeeld van label F naar label B) 

bedraagt maximaal € 33,75 per m2 BVO (€ 75 x 4 

labelsprongen x 11,25%). 



STIMULERINGSREGELING DUURZAME 
ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)
Investeren in zonnepanelen wordt rendabel dankzij de zogenoemde SDE+-regeling. De SDE+ vergoedt het verschil 

in kostprijs (afhankelijk van het project) tussen de relatief dure groene energie en de grijze energie voor een periode 

van 15 jaar. Hierdoor is de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen aanzienlijk korter. 

De SDE+-regeling ging in maart 2020 voor de laatste 

keer open. Het budget van deze ronde bedroeg

€ 2 miljard. In het najaar gaat deze regeling over in 

zijn opvolger; de Stimuleringsregeling Duurzame 

Energietransitie (SDE++). Naast subsidie voor 

zonnepanelen, biedt de SDE+ ook subsidie voor 

ander vormen van duurzaam energieopwekking in de 

gebouwde omgeving zoals geothermie, zonnethermie 

en windenergie.

 Voorwaarden van de SDE+ (voorjaar) 2020:

• Er is een openstelling in 3 fasen, van 17 maart tot 2 

april, met een oplopend subsidiebedrag. Dit is de 

laatste SDE+ ronde. 

• Een installatie van minimaal 15 kWp is vereist.

• Een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) is vereist.

• Een positieve transportindicatie van het 

netwerkbedrijf is nodig bij het aanvragen; het 

netwerk moet voldoende capaciteit hebben.

Voorbeeldberekening

Ondernemingen die gebruik maken van SDE+ 

voordeel ontvangen per kilowattuur aan duurzaam 

opgewekte energie een bedrag. Dit krijgen ze 

gedurende een periode van 15 jaar. De subsidie 

is afhankelijk van het gekozen bedrag (ook wel 

het fasebedrag genoemd) per kWh minus het 

correctiebedrag. Het subsidiebedrag voor een 

zonnepaneleninstallatie van 500 kWp met 100% 

teruglevering wordt als volgt bepaald:

Jaarlijkse productie x (fasebedrag - Correctiebedrag)

500 kWp x 950 vollasturen x (€ 0,094 - € 0,041) 

= € 370.500.

Het uiteindelijke voordeel valt hoger uit omdat 

verkoop van de opgewekte energie, vermeden 

inkoop energie en opbrengst uit Garanties Van 

Oorsprong niet is meegenomen.



STIMULERINGSREGELING DUURZAME 
ENERGIETRANSITIE (SDE++)
De SDE+ is al jaren een belangrijk instrument van de overheid om de ontwikkeling van duurzame energieproductie 

te stimuleren. Hoewel de regeling al voor grote successen en dus veel vierkante meters zonnepanelen heeft 

gezorgd, wordt de regeling toch op de schop genomen. Dat wil zeggen dat de regeling vanaf 2020 wordt verbreed 

met meer aandacht voor CO
2
-reductie en er daarom een ‘+’ bij krijgt.

De nieuwe regeling (SDE++) beperkt zich niet enkel 

tot de productie van duurzame energie, maar gaat 

zich ook richten op CO
2
-reductie. In dit stelsel gaat er 

gemeten worden op basis van ‘vermeden CO
2
-uitstoot’ 

in plaats van ‘opgewekte kWh’s’. Reden hiervoor is 

het bereiken van de emissiereductiedoelstellingen 

in 2030. In dat jaar moet de uitstoot namelijk met 

ten minste 49 procent zijn afgenomen. Nieuw hierbij 

is dat, naast de categorieën voor de productie van 

hernieuwbare energie, nu ook CO
2
-reducerende opties 

(anders dan hernieuwbare energie) in aanmerking 

komen voor subsidie. Dit resulteert in de volgende 

hoofdcategorieën voor de SDE++-subsidieregeling:

• hernieuwbare elektriciteit;

• hernieuwbaar gas;

• hernieuwbare warmte;

• gecombineerde opwekking (warmte + elektriciteit);

• CO
2
-reductie: afvang en CO

2
-arme productie.

Combinatie van MIA, EIA en SDE+ 

Stel, je investeert in een nieuw bedrijfspand waarbij je 

een BREEAM-NL certificering van vier sterren (Excellent) 

ambieert. Onder voorwaarden komt deze investering in 

aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en 

de Energie-investeringsaftrek (EIA). Indien je duurzame 

energie gaat opwekken, bijvoorbeeld door middel van 

zonnepanelen, kan je bovendien aanspraak maken op 

de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 

(SDE+). 



Voorbeeldberekening

Uitgaande van een investering van € 4 miljoen in bouwkundige werken, gebouwgebonden installaties en een 

investering van € 1 miljoen in energiebesparende maatregelen, bedragen de fiscale aftrekposten:

 

MIA: € 4 miljoen - € 1 miljoen = € 3 miljoen * 13,5% = € 405.000

EIA: € 1 miljoen * 45,5% = € 450.000

Totale som aftrekposten: € 405.000 + € 450.000 = € 855.000

 

Deze aftrekposten mag je aftrekken van de winst, je hoeft daardoor minder belasting af te dragen. 

Over het algemeen bedraagt het belastingpercentage 25%. Dit betekent een netto voordeel van 

€ 855.000 * 25% = € 213.750.

 

De totale kosten van € 4 miljoen zijn inclusief de kosten voor zonnepanelen à € 325.000. De zonnepanelen 

vertegenwoordigen een totaal vermogen van 500 kWp. De SDE+ over de gehele looptijd van 15 jaar zal dan 

plusminus € 370.500 bedragen.

 

Dit houdt voor het nieuwbouwproject een totaal subsidievoordeel in van € 584.250.



OVERIGE SUBISIDIEREGELINGEN

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Bedrijven die willen investeren in innovatieve 

technieken die leiden tot CO
2
-emissievermindering, 

komen in aanmerking voor de DEI+-subsidie. Daartoe 

behoren ook bedrijven met oplossingen voor 

flexibilisering van het elektriciteitssysteem en een 

optimale benutting van het energielandschap (ruimte).

Subsidie

• Minimaal € 125.000 - maximaal € 15 miljoen subsidie 

per project.

• Er is € 9 miljoen apart budget voor thema 

‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’.

Topsector Energiestudies Industrie (TSE)

Wil je investeren in toepassingen van nieuwe 

CO
2
-emissie reducerende technieken? Dan kan je 

gebruikmaken van TSE-subsidie om alle aspecten 

grondig te onderzoeken voordat je de keuze maakt om 

een DEI+-pilot- of demonstratieproject te starten. 

Er is in totaal € 6 miljoen budget in 2020.

Subsidie

• Max 50% van projectkosten; mkb kan +10% tot +20% 

extra ontvangen.

• CCUS-projecten: maximaal subsidiebedrag 

van € 2.000.000 per project.

• Overige thema’s: maximaal € 500.000 subsidie per 

project.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en 

Innovatie (MOOI)

De nieuwe subsidieregeling MOOI is gericht 

op het stimuleren van integrale innovatieve 

energie-oplossingen door ketens van bedrijven 

(systeeminnovaties). De Meerjarig Missiegedreven 

Innovatie Programma’s (MMIP) van de Topsector 

Energie vormen de basis voor de inhoud van de 

regeling. Deze regeling richt zich op bedrijven die zich 

willen committeren aan het ontwikkelen van integrale 

oplossingen die nodig zullen zijn om de klimaatdoelen 

in 2030 te kunnen behalen. Multidisciplinaire, 

samenwerkende partijen kunnen vanaf begin 2020 een 

aanvraag indienen.

Thema’s en budget

• Gebouwde omgeving: € 27 miljoen;

•  Industrie: € 17 miljoen;

•  Hernieuwbaar op land: € 10,9 miljoen;

•  Wind op Zee: € 10,1 miljoen.
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