
DE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR

DUURZAAM VASTGOED IN 2021

Webinar donderdag 4 februari 2021



INHOUD

◼ Introductie Subvention

◼ ‘Kan ik subsidie krijgen voor …?’

◼ Context subsidiewereld

◼ Concrete subsidiemogelijkheden

Vragen tussendoor?

→ Zet het in de chat



INTRODUCTIE SUBVENTION

◼ Thijs Vaneker – Subsidieadviseur bij Subvention

◼ Onafhankelijk subsidiebureau sinds 1998

◼ Helpen bedrijven en ondernemers uit heel Nederland met subsidies

◼ 35 medewerkers

◼ Twee locaties + adviesloket

◼ Enschede – BREEAM Excellent

◼ Zwolle – Energielabel A 

◼ Adviesloket Universiteit Twente / The Gallery

◼ Focus op subsidies voor investeringen en (technische) innovatie

◼ Zusterbedrijf Zienergie: Energielabels en maatwerkadviezen



Woningcorporaties

Industrie

ICT

Vastgoed

Agrarisch



Kan ik subsidie 

krijgen voor …?
4 februari - 10:30



Warmte-koude-opslag 
in bodem / 
warmtepompen

Geen gas-
aansluiting

CO2-neutraal 
gebouw en 
productie

Vegetatiedak

Zonnepanelen
Warmteterugwinning 
(WTW)

Hybride 
ventilatie-
systemen

Waterbesparende 
kranen, toiletten 
en douches

Tuinontwerp 
met aandacht 
voor 
biodiversiteit

Goed 
geïsoleerd 
gebouw

Laadpalen voor 
auto’s, scooters en 
fietsen

Zon-
georiënteerd 
voor licht en 
warmte 

Gebruik van 
FSC-hout

Duurzaam beton

Materiaalgebruik
▪ Alle materialen afgewogen op 

milieuprestatie 
▪ Hergebruikt beton
▪ Alle materialen afgewogen op 

milieuprestatie 
▪ Gerecyclede materialen of te 

recyclen materialen

Intelligent gebouw 
(sensorgestuurd) ventilatie 
door CO2-monitoring en 
lichtregeling

SUBSIDIE VOOR…

Ledverlichting

Opvang 
regenwater 
t.b.v. spoeling 
toiletten



Subvention onderzoekt de optimale combinatie tussen:

◼ Geldelijke subsidies

◼ Energieopwekkingssubsidies

◼ Fiscale stimuleringsmaatregelen

◼ Bijzondere financieringen

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

CO2-uitstoot
49% minder dan

in 1990

CO2-uitstoot
95% minder dan

in 1990

1994: Klimaatverdrag
1997: Kyoto-protocol
2016: Akkoord van Parijs
2019: Klimaatakkoord 

Nederland

Elektriciteit 70% uit 
hernieuwbare 

bronnen

Industrie circulair
en CO2-uitstoot nihil

Landbouw 
klimaatneutraal

Mobiliteit zonder 
uitstoot

7 miljoen woningen
en 1 miljoen gebouwen 

aardgasvrij 

2050

2030

2020

MAATSCHAPPELIJKE 
UITDAGINGEN

Overheidsdoelstellingen zoals:

◼ Milieubescherming

◼ Versterken (kennis)economie

◼ Maatschappelijke doelstellingen

◼ Klimaatakkoord Nederland

(28 juni 2019)

KERNTHEMA’S EN 
DOELEN SUBSIDIES

DE SUBSIDIEWERELD



◼ Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscale stimulering voor energiezuinige  investeringen.

◼ Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

Fiscale stimulering voor investeringen in milieubesparende maatregelen 

en (gebouw)keurmerken.

◼ Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Een subsidie voor de aanschaf van duurzame installaties zoals zonnepanelen                                                   

(voor kleinverbruikers) zonneboilers en warmtepompen voor bestaande 

gebouwen.

◼ Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie  (SDE++)

Exploitatiesubsidie voor duurzame energieproductie en CO2-reductie met 

zonnepanelen, geothermie, windmolens, CO2-afvang en waterstof.

◼ Regeling groenprojecten

Geen subsidie maar met een groenverklaring recht op een groenfinanciering 

met rentekorting.

INVESTERINGSSUBSIDIES

◼ Landelijke regelingen

◼ Gebiedsregelingen

◼ Provinciale regelingen

◼ Gemeentelijke regelingen



FISCALE INVESTERINGSSUBSIDIE

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscale stimulering om energiezuinig te investeren:

◼ Toepassing van apparaten, technieken én 

processen (Energielijst)

◼ Extra aftrekpost van 45,5%

◼ Nettovoordeel 11,375% van de 

investeringskosten

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Fiscale stimulering om milieuvriendelijk te 

investeren:

◼ Toepassing van apparaten, technieken én 

processen (Milieulijst) 

◼ Afhankelijk van de categorie 13,5%, 27% of 36% 

van investeringskosten aftrekken van fiscale 

winst

◼ Nettovoordeel afhankelijk van milieuprestatie 

3,4%, 6,75% of 9%
Komt jouw investering in 

aanmerking?

→ Vraag het in de chat



FISCALE VOORDELEN OP TWEE NIVEAUS

Gebouwniveau

Gebouwkeurmerken

◼ BREEAM-NL

◼ GPR Gebouw

◼ Circulair utiliteitsgebouw

◼ Regeling Groenprojecten 

(Groenfinanciering)

◼ LEED BD+C

Energielabel / Energie-Index

Maatwerkadvies voor energielabel-

verbeteringen met drie stappen én 

minimaal energielabel B.

Individuele componenten / technieken

◼ WKO

◼ Warmtepomp

◼ Ledverlichting

◼ HR++ (bestaande bouw) of triple glas

◼ Warmteterugwinningssystemen

ventilatielucht

◼ Isolatie (bestaande bouw)

◼ Energiezuinige koelinstallatie

◼ HR-pompen



INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE

Investeringssubsidie voor duurzame energie(installaties) voor bestaande 

bouw:

◼ Warmtepompen (< 70 kW) subsidie € 1.650 tot € 8.700

◼ Zonneboilers (< 200 m2) subsidie voor systemen tot 10 m2 circa € 2.700

◼ Zonnepanelen aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting 

(max. 3 x 80A) en minimaal 50.000 kWh in het voorafgaande jaar,

de subsidie bedraagt € 125 per kWp

◼ Windturbine aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting

(max. 3 x 80A) en met een rotoroppervlak van 50 - 500 m2,

de subsidie bedraagt maximaal € 66 per m2 rotoroppervlak

◼ Pelletkachels en biomassaketel zijn vanaf 2020 niet meer subsidiabel 

met de ISDE

◼ Budget voor 2021 bedraagt € 164 miljoen



STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE EN 
KLIMAATTRANSITIE (SDE++)

◼ Focus op CO2-reductie en kosteneffectieve technieken

◼ Verwachting één openstellingsronde in het najaar (september)

◼ Budget nog onbekend

◼ Technieken concurreren op basis van het vermijden van CO2 en andere broeikassen in 

plaats van de opgewekte duurzame energie

◼ Subsidie voor bijvoorbeeld:

◼ Grootschalige warmtepompen

◼ Industriële elektrische boilers

◼ Industriële restwarmte

◼ Grootschalige waterstofproductie via elektrolyse

◼ CO2-afvang en opslag (CCS)



RELEVANT VOOR GEBOUWEN IN 2021
◼ Isolatie voor bestaande constructies R-waarde neemt toe met     

minimaal 2,0 m2K/W

◼ Maximaal te melden € 20 / m2 (€ 30 / m2 in combinatie met 

witte dakbedekking)

◼ HR-glas voor bestaande en nieuwbouw

◼ Uglas voor bestaande bouw maximaal 1,1 W/m²K

◼ Uglas voor nieuwbouw maximaal 0,7 W/m²K

◼ Maximaal te melden € 150 / m2

◼ Vegetatiedak (MIA 36%)

◼ Duurzaam Beton met ten minste 30% gerecyclede content (13,5% MIA)

◼ € 50 per kubieke meter beton bij uitsluitend vervanging van de grove fractie

◼ € 75 per kubieke meter beton als 20% van het gerecycled content bestaat uit 

gerecycled cement. 

◼ Circulaire gevel voor een utiliteitsgebouw (MIA 36%)

◼ Terugnamegarantie

◼ MPG-berekening

◼ 50% van de kosten mogen worden gemeld



RELEVANT VOOR INSTALLATIES IN 2021

◼ Warmteterugwinningsystemen uit ventilatielucht 

◼ Lucht en bodemgerelateerde warmtepompen 

◼ HR-pompen en HR-elektromotoren 

◼ Ledverlichting nieuwe en bestaande bedrijfsgebouwen 

◼ Daglicht-/aanwezigheidssensoren in bestaande gebouwen – nieuwbouw is 

uitgesloten 

◼ Zonnepanelen voor kleinverbruiksaansluitingen 

◼ Energiezuinige ventilatoren



SUBSIDIE GEBOUWKEURMERK
Gebouwkeurmerk

Max. bedrag

per m² bvo

Nettovoordeel* per m²

bvo bij 25% VPB

Circulair utiliteitsgebouw(deel) met EPC-eis € 1.200 € 108

Circulair utiliteitsgebouw industriefunctie € 600 € 40,50

BREEAM Outstanding / GPR 8,5

Kantoor/showroom/bijeenkomst

€ 600 - € 800 > 1.000 m² 

€ 1.200 - € 1.400 < 1.000 m² 

(hogere vergoeding wanneer voorzien van 

vegetatiedak)

€ 40,50 - € 54

€ 81- € 94,50

BREEAM Excellent / GPR 8,0

Kantoor/showroom/bijeenkomst

€ 600 - € 800 > 1000 m² 

€ 1.200 - € 1.400 < 1.000 m² 

(hogere vergoeding wanneer voorzien van 

vegetatiedak)

€ 20,25 - € 27

€ 40,50 - € 47,25

BREEAM Outstanding / GPR 8,5

Industriefunctie (witte dakbedekking i.c.m. 

50% dakoppervlak voorz. Duurzame 

energieopwekking)

€ 400 - € 600 > 5.000 m² 

€ 600 - € 800 < 5.000 m² 

(hogere vergoeding bij vegetatiedak tussen 

voorz. duurzame energie of 20% gevel 

voorzien van gevelbegroeiing)

€ 27 - € 40,50

€ 40,50 - € 54

BREEAM Excellent / GPR 8,0

Industriefunctie (witte dakbedekking i.c.m. 

50% dakoppervlak voorz. Duurzame 

energieopwekking)

€ 400 - € 600 > 5.000 m² 

€ 600 - € 800 < 5.000 m² 

(hogere vergoeding bij vegetatiedak tussen 

voorz. duurzame energie of 20% gevel 

voorzien van gevelbegroeiing)

€ 27 - € 20,25

€ 20,25 - € 27

* Nettovoordeel berekend met bijbehorend percentage Milieu-investeringsaftrek en 25% vennootschapsbelasting.



CIRCULAIR UTILITEITSGEBOUW

Circulair utiliteitsgebouw (36% Milieu-investeringsaftrek)

◼ Maximaal melden: € 1.200 / m2
→ € 108 nettovoordeel per m2

◼ MPG < 0,5 conform NMD 3.0

Circulaire hal / industriefunctie (27% Milieu-investeringsaftrek)

◼ Maximaal melden: € 600 / m2
→ € 40,5 nettovoordeel per m2

◼ MPG < 0,3 conform NMD 3.0

Aanvullende eisen

◼ Vijf circulaire bouwmaterialen productcategorie 1

◼ Duurzaam hout

◼ Flexibel en demontabel bouwen

◼ Materialenpaspoort

◼ GPR-/BREEAM-assessor vereist voor assessmentrapport



BREEAM OF GPR IN 2021

◼ Is voor utiliteitsgebouwen met EPC-eis en industriefunctie (ook onverwarmd!)

◼ Assessmentrapport volgens BREEAM 2020 – BRL 2014 volstaat niet

◼ Gevalideerde GPR-berekening volgens GPR 4.4

◼ Nieuwe voorwaarden voor utiliteitsgebouwen met industriefunctie.



SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
NIEUWBOUW MET BREEAM EXCELLENT / GPR 8,0

◼ Voorbeeld; Logistiek centrum met 10.000 m2 hal en 3.000 

m² kantoor

◼ Voor de hal is eis toepassing witte dakbedekking en 

waarvan 50% voorzien van voorbereiding duurzame 

energie-opwekinstallaties

◼ Meldingskosten: 

€ 400 x 10.000 + € 600 x 3.000 = € 5.800.000

◼ Netto fiscale subsidie:

€ 5.800.000 x 13,5% MIA x 25% VPB = € 195.750

◼ Bij Outstanding / GPR 8,5 is de fiscale subsidie € 391.500



LABEL C-VERPLICHTING VOOR KANTOREN

‘Ieder gebouw(deel) met functie "kantoor" ≥ 100 m² moet op 

1 januari 2023 verplicht over een geldig energielabel C of 

beter beschikken.’

◼ Uitzonderingen: 

◼ Binnen 2 jaar te slopen, transformeren, onteigenen 

panden

◼ Rijks-/provinciale/gemeentelijke monumenten

◼ Vanaf 2021 BENG-eisen volgens NTA 8800

Hoe zit het met jouw 

kantoor?

→ Stel je vraag in de chat



BENG-EISEN / NTA 8800 VANAF 2021

◼ Waarde in kWh/m2/jr in plaats van energie-index

◼ Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)-eisen in 3 categorieën:

◼ BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m2)

◼ BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)

◼ BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

◼ Vanaf 2021 energieprestatie op basis van BENG 2. 

| Webinar: NTA 8800 voor vastgoed op 23 februari

vastgoedjournaal.nl/webinars

https://vastgoedjournaal.nl/webinars
https://vastgoedjournaal.nl/webinars


SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VERBETERING 
ENERGIELABEL

◼ Voor (aannemings)overeenkomst 

opstellen EPA-U Maatwerkadvies

◼ Verbeteren > 3 energielabelstappen

◼ Minimaal energielabel B

◼ Meldingskosten maximaal € 85 per m2 

gebruiksoppervlak per labelstap



SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VERBETERING 
ENERGIELABEL EN BREEAM IN USE IN 2020
Casus kantoorverduurzaming van 3.000 m2 BVO voor € 2.500.000

EIA via energieprestatieverbetering utiliteitsgebouw

◼ Voor overeenkomst opstellen EPA-U Maatwerkadvies

◼ Gaat van label E naar A; 4 stappen

◼ Maximale meldingskosten: € 1.020.000

◼ Netto fiscale subsidie: € 116.025

MIA via BREEAM In-Use:

◼ Maximale meldingskosten: € 1.800.000 in dit geval € 2.500.000 - € 1.020.000 = 

€ 1.480.000

◼ Netto fiscale subsidie: € 49.950 bij Very Good en € 99.900 bij Excellent



WELKE KLANTEN GINGEN U VOOR!



INHOUD

Of neem contact op via:

◼ 053 - 434 85 12

◼ vastgoed@subvention.nl

SUBVENTION DENKT 

MET JE MEE

Vragen?

→ Stel je vraag in de chat

mailto:vastgoed@subvention.nl


Contact

Thijs Vaneker - Utiliteitsbouw

◼ 06 55 88 82 71

◼ t.vaneker@subvention.nl 

◼ LinkedIn: Thijs Vaneker

BEDANKT VOOR JE AANDACHT

Komende webinar

◼ NTA 8800 voor de vastgoedsector – 23 februari

Meer info en aanmelden: vastgoedjournaal.nl/webinars

Alles op een rij:

◼ Terugkijken

◼ Presentatie

◼ Quickscan kantoorgebouwen

◼ Andere webinars

◼ Geen subsidies missen

Ga naar subvention.nl/webinars

https://vastgoedjournaal.nl/webinars
https://www.subvention.nl/webinars/

