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Deze brochure bevat een beknopte en vrije weergave van de wettelijke bepalingen.  

U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Raadpleeg in geval van onduidelijkheid altijd de 

tekst van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en 

de Uitvoeringsregeling Energie-investeringsaftrek 2001.
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Inleiding
Financieel voordeel 
voor investeringen in 
energie besparing en 
duurzame energie

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij 

investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van 

EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. 

In deze brochure leest u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en hoe de regeling werkt.  

Waarom energiebesparing en duurzame energie?
Voor het opwekken van energie worden nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt. Dit veroorzaakt CO2- en 

andere emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen 

eindig. De overheid stimuleert een duurzame energiehuishouding zodat we ook op de lange termijn over 

schone en betaalbare energie beschikken. Het belastingvoordeel dat u via EIA verkrijgt, zorgt ervoor dat u 

gemakkelijker kunt investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. 

Het voordeel van EIA
Met EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de 

fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting  

of vennootschapsbelasting.

Voor welke bedrijfsmiddelen kunt u EIA gebruiken?
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA voldoen aan energieprestatie-eisen en bevorderen 

doelmatig gebruik van energie. In hoofdstuk 3 van deze brochure leest u welke bedrijfsmiddelen dit zijn en 

aan welke prestatie-eisen ze moeten voldoen.

Energielijst 2018 op internet
In de brochure Energielijst 2018 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA.  

De brochure Energielijst 2018 is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de Uitvoeringsregeling  

Energie-investeringsaftrek 2001 die is gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden via www.wetten.nl. 

Naast een lijst met energiebesparende technieken bevat de brochure Energielijst 2018 informatie over  

de werking van de regeling. U kunt de Energielijst 2018 raadplegen op internet via www.rvo.nl/eia.  

Op deze website vindt u ook de officiële publicatie, het digitale meldingsformulier, een zoekfunctie  

voor de Energielijst, voorbeeldprojecten, nieuwsberichten en het jaarverslag. 
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1. Hoe werkt EIA? 

1.1 Energie-investeringsa/rek (EIA)

EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en 

Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO.nl), onderdeel van het ministerie van EZK, voeren deze regeling uit.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of 

vennootschapsbelasting in Nederland.

• U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal 

€ 2.500 kost. 

Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Meer informatie 

hierover staat in hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, 

ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag  

aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500  

en maximaal € 121 miljoen per kalenderjaar. U mag 54,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een 

EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. 

Rekenvoorbeeld  
De $scale winst in 2018 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de  

eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000. 

U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 54,5% van € 300.000,  

dat is € 163.500. 

De $scale winst wordt nu € 336.500 (€ 500.000 - € 163.500). 

Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 74.125  

vennootschapsbelasting. Uw $scale voordeel bedraagt € 40.875. 

Het ne6o EIA-voordeel is ongeveer 13,5% van de investeringskosten.

1.2 Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie- 

eisen voldoen. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u 

alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze kosten. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en 

regelapparatuur. 

Voldoet een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking 

voor EIA:

• Aanschafkosten

 - Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, 

bijvoorbeeld montagekosten. 

 - Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen. 
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• Voortbrengingskosten

 - Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het 

bedrijfsmiddel produceren of installeren.

 - Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden 

gekocht en geïnstalleerd.

 - Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen. 

• Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 - Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.  

Activeer deze kosten wel op de balans.  

• Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

 - De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel F.

• De kosten die niet in aanmerking komen zijn:

 - Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.

 - Kosten voor grond, woningen1, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan 

beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en 

andere publiekrechtelijke dispensaties.

 - Onderhoudskosten.

1.3 Combinaties van regelingen 

EIA en subsidies
Ontvangt u via een andere regeling investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel? Breng dat subsidiebedrag 

dan in mindering op de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet in mindering te 

brengen.

EIA en de ‘gewone’ investeringsaftrek
Investeert u in een jaar in totaal tussen de € 2.300 en € 312.176? Dan heeft u misschien ook recht op de 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Belastingdienst,  

uw accountant of boekhouder.

EIA en MIA (Milieu-investeringsaftrek)
Komt een investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet u kiezen voor één van de twee regelingen 

of de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het 

voordeel van EIA groter is dan het voordeel van MIA. 

Meld een investering tijdig voor de juiste regeling. U kunt een melding namelijk niet achteraf omzetten 

naar een andere regeling.

EIA en Investeringsubsidie duurzame energie
In de regeling Investeringssubsidie duurzame energie zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook  

op de Energielijst 2018 staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. 

Wanneer u voor een bedrijfsmiddel de investeringssubsidie duurzame energie krijgt, kunt u voor dit 

bedrijfsmiddel niet ook een melding voor EIA indienen.

1 Investeringen in zonneboilers, -collectoren of -panelen, die worden toegepast op woningen kunnen wel voor EIA in 

aanmerking komen. Voorwaarde is dan wel dat deze apparaten als afzonderlijke bedrijfsmiddelen beschouwd kunnen 

worden die geen deel uitmaken van de woning.
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EIA en Begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie
De Wet belastingen op milieugrondslag stelt dat het verlaagd tarief van de Energiebelasting, slechts van 

toepassing is voor de via de aansluiting geleverde elektriciteit, indien noch ter zake van de opwekking van 

de elektriciteit door de coöperatie, noch ter zake van de daartoe gebruikte productie-installatie, van

rijkswege een financiële tegemoetkoming of subsidie is of wordt verstrekt. Indien u dus gebruik maakt van 

de EIA voor een installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit, kunt u geen gebruik meer maken 

van dit verlaagd tarief.

EIA en de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en  
de BES eilanden 2010 

Artikel 3 van de ‘Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 

2010’ biedt de mogelijkheid een EIA-verklaring te ontvangen voor bedrijfsmiddelen die zijn toe te rekenen 

aan een vaste inrichting op deze eilanden. Vereist is dat het wereldinkomen in Nederland wordt belast en 

voldaan wordt aan in deze regeling gestelde eisen. 

1.4 Vergunningen en beschikkingen

Voor sommige investeringen zijn vergunningen en beschikkingen vereist. Deze moet u hebben als u een 

investering meldt voor EIA. RVO.nl kan hierom vragen. Vergunningen hoeven niet onherroepelijk te zijn. 

Het is dus niet nodig om de bezwaar- en beroepsprocedure af te wachten. Onderstaande vergunningen en 

beschikkingen moeten zijn afgegeven als u uw investering meldt:

• Bouwdeel van de omgevingsvergunning

Voor een investering in een windturbine op land moet u een omgevingsvergunning voor het bouwdeel 

hebben.

• Milieudeel van de omgevingsvergunning

Voor een investering in één van de volgende bedrijfsmiddelen moet u een omgevingsvergunning voor het 

milieudeel hebben: 

 -   warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor (231002);

 -   productie-installatie voor biobrandstof (251205).

• SDE-beschikking 

Voor een investering in onderstaand bedrijfsmiddel moet op het moment van melden een SDE-beschikking 

groter dan € 0 op grond van de SDE-regeling 2016 of later zijn afgegeven:

 - netaansluiting voor zonnepanelen met SDE2016 of later (251117);

1.5  Onder welke code meldt u?

De EIA is generiek van opzet. Dat wil zeggen dat de in deze brochure omschreven bedrijfsmiddelen voldoen  

aan een bepaalde besparings- of rendementseis. Uitzondering hierop is een aantal bedrijfsmiddelen dat  

niet voldoet aan de gestelde norm, maar dat wel het best beschikbare alternatief op de markt is. Deze 

bedrijfsmiddelen zijn expliciet opgenomen in de wet en zijn in de brochure te herkennen aan [W] achter

de code. De bedrijfsmiddelen of delen van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen, staan vermeld in 

hoofdstuk 3.

 

Specifiek omschreven bedrijfsmiddelen
Tot categorie A t/m E behoren een aantal specifiek omschreven bedrijfsmiddelen, die al dan niet in de 

wettekst zijn opgenomen. Wanneer een investering onder één van deze specifiek omschreven 

bedrijfsmiddelen valt, kunt u deze investering melden onder de bijbehorende code.
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Generiek omschreven bedrijfsmiddelen
Wanneer een investering niet onder één van de specifieke bedrijfsmiddelen is omschreven, kunt u deze 

investering melden onder één van de generiek omschreven bedrijfsmiddelen. Deze zijn te vinden aan het 

begin van categorie A t/m E, onder de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000, 440000, 450000 en 

460000. 

Het is niet toegestaan om een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een 

specifiek omschreven bedrijfsmiddel uit de wettekst te melden als een generiek omschreven bedrijfsmiddel. 

Een specifiek omschreven bedrijfsmiddel zonder de toevoeging [W] biedt die mogelijkheid wel, want dit is 

een voorbeeld van een generiek omschreven bedrijfsmiddel.

Pakket aan bedrijfsmiddelen voor verbetering energieprestatie bestaand bedrijfsgebouw
Onder code 210000 kunt u een pakket van energie-investeringen melden, om op basis van een 

maatwerkadvies de energie-index van een bestaand bedrijfsgebouw te verbeteren. Het voordeel hiervan is 

dat alle noodzakelijke investeringskosten voor de energieprestatieverbetering dan in aanmerking komen 

voor EIA. Een ander voordeel is dat u het gehele pakket van energiebesparende maatregelen in één keer 

kunt melden. 

Energieadvies
Als u kosten maakt voor een energie- of maatwerkadvies kunt u deze melden. De voorwaarden voor een 

maatwerkadvies zijn vastgelegd in ISSO 75.2. Deze kosten kunt u meenemen bij de eerste melding van 

aanschaf- of voortbrengingskosten. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden, deze staan in de 

Energielijst bij categorie F. 

Op de website van de EIA zijn praktijkvoorbeelden te vinden van het melden onder een specifieke en 

generieke code. 
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2. Hoe vraagt u EIA aan?

2.1  Meldingsprocedure

2.1.1  Digitaal EIA aanvragen
Het is alleen mogelijk om digitaal uw melding in te dienen. Dit kan bij het eLoket van RVO.nl. Een melding 

op papier wordt niet geaccepteerd.

Meer informatie over digitaal EIA aanvragen vindt u op www.rvo.nl/eia.

eHerkenning

U heeft eHerkenning nodig om een melding te doen in het eLoket van RVO.nl. In het eLoket van RVO.nl 

wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen via www.rvo.nl/eLoket of 

direct via www.eHerkenning.nl. Voor een EIA melding heeft u betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Het kan 

een paar dagen duren voor u uw inloggegevens binnenkrijgt, houd daar rekening mee, zodat u niet te laat 

bent met melden.

Machtigen

U kunt iemand machtigen, bijvoorbeeld van een accountantsbureau of adviesbureau, om het digitale 

formulier voor u in te vullen. U hoeft hiervoor geen machtigingsformulier meer in te vullen.  

De gemachtigde moet zijn eigen eHerkenningsmiddel gebruiken en niet de eHerkenning van het bedrijf 

waar hij de melding voor invult.

Maatschappen en firma’s

Bij een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma (vof ),  

kan één gezamenlijke melding worden ingestuurd. 

2.1.2 Stuur de melding op tijd in
Voor het insturen van de melding gelden de volgende termijnen: 

• Aanschafkosten

Uw melding moet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat bij RVO.nl binnen 

zijn. Het ‘aangaan van een verplichting’ is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht tegen 

welke prijs. Dit is vaak het moment dat de koopovereenkomst wordt getekend, maar kan bijvoorbeeld ook 

het moment zijn waarop mondeling een opdracht wordt gegeven. De datum van aangaan van een 

verplichting is dus bijvoorbeeld niet de offerte-, factuur- of betaaldatum. 

• Voortbrengingskosten

RVO.nl moet uw melding ontvangen binnen drie maanden na het eind van het kalenderkwartaal  

waarin u de voortbrengingskosten maakt.  

Maakt u de voortbrengingskosten in hetzelfde kalenderkwartaal als waarin u het bedrijfsmiddel in  

gebruik neemt? Dan moet u de kosten binnen drie maanden na ingebruikneming melden.

• Buitenwerkingstelling van de EIA

Als het EIA-budget overschreden wordt, kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten 

werking stellen. De Staatscourant en de EIA-website publiceren dit besluit. 

Ligt de datum van uw investering vóór de buitenwerkingstelling? Dan kunt u toch nog voor EIA in 

aanmerking komen. Naast de bovengenoemde meldingstermijnen geldt dan een extra voorwaarde voor  

het melden van voortbrengingskosten: RVO.nl moet uw melding ontvangen binnen drie maanden na  

de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld.
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2.1.3 Ontvangstbevestiging per email
U krijgt per email een ontvangstbevestiging van RVO.nl met een registratienummer. De ontvangst-

bevestiging betekent alleen dat uw melding is geregistreerd. Het betekent niet automatisch dat u recht  

op EIA hebt.

2.1.4 Afhandeling en verklaring
Om vast te stellen of uw investering aan de eisen voldoet, kan RVO.nl aanvullende informatie bij u 

opvragen. Als uw melding aan alle eisen voldoet, geeft RVO.nl een verklaring aan u af. Hierin staat dat uw 

investering geheel of gedeeltelijk als energie-investering wordt aangemerkt. Normaal gesproken krijgt u de 

verklaring binnen acht weken na uw melding. U krijgt de verklaring voor ten hoogste het bedrag dat u 

gemeld heeft. Voor extra kosten die u maakt na de melding kunt u een vervolgmelding doen indien deze 

extra kosten meer dan € 2.500 zijn.

De verklaring kunt u gebruiken als bewijs bij uw belastingaangifte. RVO.nl informeert de Belastingdienst 

over de controleresultaten. De Belastingdienst stelt vast of u wel of geen EIA krijgt.

Bezwaar maken

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek om een EIA-verklaring. U kunt dan 

binnen zes weken na de verzenddatum van de beslissing bezwaar aantekenen bij RVO.nl.

2.2 Belastingaangi/e en de EIA

2.2.1 In welk jaar geeft u de investering op?
In uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kiest u ervoor om voor de gemelde 

investeringen van dat jaar EIA te ontvangen. Indien de verklaring van RVO.nl afwijkt van uw melding dient  

u daarmee bij uw aangifte rekening te houden. U kunt een verbeterde aangifte indienen als u al aangifte 

heeft gedaan.

Ook als u nog niet betaald heeft en de bedrijfsmiddelen nog niet in gebruik heeft genomen, moet u de 

investeringen opgeven in de aangifte van het jaar waarin u investeert.

2.2.2 Beoordeling van uw aangifte
De belastinginspecteur beoordeelt op basis van uw aangifte en de fiscale jaarstukken van uw onderneming 

of u gebruik kunt maken van EIA. Hij kan uw boekhouding controleren op de volgende zaken:

• Heeft RVO.nl namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verklaring afgegeven?

• Klopt het tijdstip van aanschaf of van voortbrenging en heeft u tijdig gemeld?

• Wanneer is het bedrijfsmiddel in gebruik genomen en wanneer is het betaald?

• Is het bedrag van de investering juist?

• Is er sprake van subsidie?

• Betreft het een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel?

• Is er sprake van desinvesteringen?

Uiteindelijk stelt de Belastingdienst de aanslag vast. De Belastingdienst kan EIA (gedeeltelijk) accepteren of 

afwijzen. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure volgen. 

Raadpleeg daarvoor de brochure ’Bezwaar en beroep’, verkrijgbaar bij de Belastingdienst. In deze procedure 

kunt u geen bezwaar of beroep maken tegen het besluit dat u van RVO.nl hebt ontvangen. 

2.2.3 Hoeveel mag u aftrekken?
Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar 

maakt.

• Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar maakt, kunt u bij de aangifte 

over dat jaar profiteren van de volledige EIA. 
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• U kunt de betalingen over meerdere jaren doen, maar het bedrijfsmiddel in gebruik nemen in het jaar 

dat u investeert. Dan neemt u EIA volledig mee bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft 

geïnvesteerd. 

Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan kunt u het 

bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst. De rest van 

de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen doet, 

maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Als de 

aanslag eenmaal onherroepelijk is, kunt u niet meer op een later moment kiezen voor EIA.

• Bent u Vpb-belastingplichtig of IB-belastingplichtig en sluit u het jaar af met een verliesrekening? Dan 

kunt u, wanneer u IB-belastingplichtig bent, EIA in de drie voorgaande jaren en zes volgende jaren 

verrekenen. Bent u Vpb-belastingplichtig, dan kunt u EIA in het voorgaande jaar en de negen volgende 

jaren verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur.

• Krijgt u van de Belastingdienst over het investeringsjaar een voorlopige aanslag zonder EIA? Dan kunt  

u met de ontvangstbevestiging van de EIA-melding de inspecteur vragen om uw aanslag te herzien.

2.3 Aanvullende bepalingen

Turnkey-contracten en omvangrijke investeringen 
Gaat u een turnkey-contract afsluiten of een andere omvangrijke investering doen? Neem dan ruim van 

tevoren contact op met RVO.nl. In overleg met u en de Belastingdienst bekijken we mogelijkheden voor 

meldingstermijnen en EIA-eisen. 

Non-profit organisaties of particulieren 
Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA. Wel is het mogelijk om indirect

gebruik te maken van de EIA via een leaseconstructie, waarbij de eigenaar (lessor) van het apparaat  

(die moet dan wèl een ondernemer zijn) EIA kan aanvragen.

Desinvesteringsbijtelling
Stoot u bedrijfsmiddelen af waarover u EIA heeft gekregen? Als u dit doet voor meer dan  

€ 2.500 per jaar, moet u mogelijk een desinvesteringsbijtelling opnemen in uw aangifte IB of Vpb.  

De desinvesteringsbijtelling berekent u over de overdrachtsprijs. Het percentage van de 

desinvesteringsbijtelling is hetzelfde als het percentage dat u krijgt voor de afgestoten bedrijfsmiddelen. 

Voor de desinvesteringsbijtelling gelden twee voorwaarden:

• de afstoting doet u binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering  

heeft gedaan;

• de bijtelling berekent u maximaal over het investeringsbedrag waarvoor u investeringsaftrek  

heeft gekregen.

Herinvesteringsreserve
Voor herinvesteringsreserves geldt een bijzondere regeling. Uw belastinginspecteur kan u hierover 

informatie geven.

Veiligheidseisen
In Nederland gelden op veel gebieden veiligheidseisen. Het is mogelijk dat het bedrijfsmiddel dat u 

aanschaft ook aan (veiligheids)eisen moet voldoen, die niet nader beschreven staan in de EIA. Dit geldt 

bijvoorbeeld bij de aanschaf van LED-verlichting waarvoor een Europese normering van kracht is (IEC 62471).
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3.  Het overzicht van energie-
investeringen 2018

Het overzicht van de energie-investeringen is opgedeeld in zes categorieën:

A. Bedrijfsgebouwen

B. Processen

C. Transportmiddelen

D. Duurzame energie

E. Energiebalancering

F. Energieadvies

Voor de categorieën A t/m F volgt nu een overzicht van de bedrijfsmiddelen of advieskosten die als energie-

investeringen worden aangemerkt.

Investeringen in bedrijfsmiddelen ten behoeve van tuinbouwkassen, datacenters en serverruimten vallen 

onder categorie B ‘processen’.
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Beheer/regelen

240906

Bandenspanningregelsysteem

a. Bestemd voor: het vanuit de cabine instellen van de meest ideale bandenspanning in banden van 

landbouwvoertuigen aqankelijk van waar het landbouwvoertuig zich bevindt: op het land of op de verharde weg,

en bestaande uit: luchtcompressor of perslucht aansluiting, bedieningsunit, (eventueel) persluchtvoorraad-

tank, (eventueel) roterende persluchtaansluitingen en ventielen, (eventueel) display;

b. Bestemd voor: het automatisch controleren en corrigeren van de vooraf ingestelde bandendruk van 

voertuigen voor het vervoer over de weg,

en bestaande uit: automatische controle-unit, roterende persluchtaansluitingen, geïntegreerde ventielen, 

(eventueel) persluchtvoorraadtank. 

240908

Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor

Bestemd voor: het op afstand starten en stoppen van vrachtwagenmotoren,

en bestaande uit: start-stopsysteem, afstandsbediening.

240910

Geautomatiseerd routeplanningssyteem voor vaartuigen voor de binnenvaart

Bestemd voor: het minimaliseren van het brandstofverbruik van een vaartuig voor de binnenvaart,

en bestaande uit: geautomatiseerd routeplanningssysteem dat de snelheid van het schip aanpast aan  

de vaaromstandigheden en aan het gewenste aankomsrijdstip.

Overig

241201 [W]

Lichtgewicht composieten kipperbak

Bestemd voor: het vervoer van bulkgoederen over de weg,

en bestaande uit: composieten kipperbak, (eventueel) schaarcilinder, (eventueel) kipframe.

241202

Zijafscherming

Bestemd voor: het verminderen van de aerodynamische weerstand van voertuigen voor goederenwegtransport,

en bestaande uit: dichte panelen ter afsluiting van de open ruimten tussen de wielen van motorwagens, 

aanhangers, trekkers en opleggers.

241211 [W]

Hydrodynamische ankerkluizen en ankers

Bestemd voor: het verlagen van de vaarweerstand van een vaartuig voor de binnenvaart,

en bestaande uit: anker, ankerkluis

Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsavrek in aanmerking komt, bedraagt € 20.000 per 

combinatie van anker en ankerkluis.

Toelichting: 
Het betreft een anker die in ingetrokken toestand het kluisgat volledig afdicht en één geheel vormt met de huid van het schip.

241212

Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart

Bestemd voor: het efficiënter vervoeren van lading met een bestaand vaartuig voor de binnenvaart,

en bestaande uit: een constructie die tussen delen van de romp wordt gevoegd waardoor het laadvermogen 

van het schip wordt vergroot.


