INFORMATIEFOLDER

Subsidies
De Nederlandse overheid stimuleert verduurzaming. Om die reden zijn er legio subsidies beschikbaar.
Door wet en regelgeving veranderd dit aanbod continu, het is daarom waardevol om voor de aanschaf
van een installatie vrijblijvend contact op te nemen met onze subsidie adviseur.

ONZE PARTNER (MGH BEHEER)
Doordat het aanbod, de voorwaarden en de
regels van subsidies continu veranderen, werken
wij samen met een vaste partner welke altijd
up-to-date is inzake alle subsidies. Deze partner
kan u (particulier of zakelijk) adviseren voordat u
investeert.
NO CURE, NO PAY
MGH Beheer werkt standaard op basis van
no cure, no pay, dit wil zeggen dat zij niets in
rekening brengen wanneer het niet lukt om de
overheid de subsidie uit te laten keren. Indien
er uitgekeerd wordt, wordt doorgaans een vast
percentage over het te ontvangen subsidie bedrag
berekend als vergoeding. Hierover worden vooraf
afspraken gemaakt.
PARTICULIER OF ZAKELIJK
De overheid maakt groot onderscheid tussen
particulieren en zakelijke opdrachtgevers. Zo
dient een zakelijk investeerder vooraf goedkeuring
te vragen of deze in aanmerking komt voor
subsidie waarna geïnvesteerd mag worden en een
particulier mag direct een investering doen en
dient daarna de subsidie aan te vragen. Zo zijn er
veel voorwaarden waar rekening mee gehouden
moet worden voor de (maximale) uitkering van
een subsidie.
ENKELE SUBSIDIE REGELINGEN
Hierna volgen verschillende subsidieregelingen
die vanuit installatie perspectief het beste
aansluiten. Bij iedere regeling staan in het kort de
voorwaarden en toepassingen vermeld.

ISDE (INVESTERINGSSUBSIDIE
DUURZAME ENERGIE)
Bij de ISDE-regeling komt de eigenaar (zowel
particulier als zakelijk) in aanmerking voor een vast
bedrag vanuit de overheid wanneer geïnvesteerd
wordt in een duurzaam energiesysteem welke op
de Apparatenlijst staat van het RVO (Rijksdienst
voor Ondernemende Nederland). Dit is een vooraf
vastgesteld bedrag per installatie, dit bedrag wordt
uitgekeerd na realisatie van het systeem.
ISDE-VOORWAARDEN
ZONNESTROOMINSTALLATIE (ZAKELIJK)
• De subsidie dient aangevraagd te worden
voordat de koopovereenkomst gesloten wordt.
• RVO geeft aan binnen 8 weken reactie
te geven, na positieve beslissing mag de
koopovereenkomst gesloten worden.
• Investering wordt gedaan door een zakelijke
partij.
• Vast bedrag per apparaat of per geïnstalleerd
vermogen van de zonnestroominstallatie.
• Voor een zonnestroominstallatie geldt een
vergoeding van €125,- per kW gezamenlijk
piekvermogen.
• Panelen dienen op of aan een gebouw te
worden geïnstalleerd.
• Max. aansluitgrootte op het elektriciteitsnet
bedraagt 3x80a.
• Het eigenverbruik is minimaal 50.000kWh in het
jaar voorafgaand aan de subsidie aanvraag.
• Installatie heeft een minimaal vermogen
van 15kW en wordt gemonteerd door een
installatiebedrijf.
• Subsidie is niet te combineren met andere
subsidieregelingen zoals de EIA.
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SDE++ (ZAKELIJK)
De SDE++ (Stimulering Duurzame
Energieproductie) regeling is een
compensatieregeling waarbij de eigenaar van
de grotere duurzame systemen gecompenseerd
wordt voor de hoeveelheid energie die deze
opwekt met zijn duurzaam systeem. De reden
hiervan is dat deze manier van opwekken minder
CO2 uitstoot dan de opwekking met fossiele
energie. Voor deze vorm van subsidie dient
de eigenaar zich in te schrijven bij het RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
waarbij aangegeven kan worden voor welk bedrag
per opgewekte kWh hij/zij gecompenseerd
wil worden. Het RVO bepaald of de subsidie
toegekend wordt. Als deze subsidie wordt
toegekend, wordt een bedrag per opgewekte kWh
energie uitgekeerd met een maximale looptijd van
10 jaar.
EIA (ZAKELIJK)
De EIA (Energie-InvesteringsAftrek) is een
fiscale regeling vanuit de overheid. Deze stelt
een bedrijf in staat om de investering in een
duurzaam bedrijfsmiddel voor 45,5% in een keer
af te schrijven van de fiscale winst boven op
de gebruikelijke afschrijvingen. Hierdoor hoeft
het bedrijf dus minder inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting te betalen. Het duurzame
bedrijfsmiddel waarop geïnvesteerd wordt dient
vermeld te zijn in de energielijst welke het RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft
opgesteld. Netto bedraagt dit voordeel 11% van de
investeringswaarde waarbij het minimale bedrag
van het duurzame bedrijfsmiddel €2.500,- per
melding bedraagt.

MIA VANMIL (ZAKELIJK)
De MIA & Vamil (Milieu InvesteringsAftrek &
Wellekeurige afschrijvingen milieu-investeringen)
is net zoals de EIA een fiscale regeling vanuit de
overheid. Deze regeling stelt een bedrijf in staat
om de investering in een duurzaam bedrijfsmiddel
voor 36% binnen de MIA & 75% binnen de Vamil in
een keer af te schrijven van de fiscale winst boven
op de gebruikelijke afschrijvingen. Hierdoor hoeft
het bedrijf dus minder inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting te betalen. Het duurzame
bedrijfsmiddel waarop geïnvesteerd wordt dient
vermeld te zijn in de energielijst welke het RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft
opgesteld. Netto bedraagt dit voordeel 12% van de
investeringswaarde waarbij
het minimale bedrag van het duurzame
bedrijfsmiddel €2.500,- per melding bedraagt.
ONZE PARTNER
Er zijn nog veel meer subsidie regelingen. Ook
wanneer het gaat om verduurzaming van de
gebouwde omgeving. Mocht u benieuwd zijn
naar de mogelijkheden voor uw situatie en wilt
u volledig ontzorgt worden als het gaat over
subsidies en advies hierin? Dan kunt u contact
opnemen met onze partner:
• MGH Beheer
• www.mghbeheer.nl
• Maarten@mghbeheer.nl
• 01352 305 74
MEER INFORMATIE
• Benieuwd naar wat wij u nog meer kunnen
bieden? Bezoek dan onze website
www.kolsters.eu
• Benieuwd naar onze andere informatiefolders?
Ga dan naar www.kolsters.eu/informatiefolders
• Benieuw naar onze vacatures? Ga dan naar
www.kolsters.eu/vacatures
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