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KLIMAATTOP PARIJS 2015
De klimaattop in Parijs ligt alweer ruim twee maanden achter 
ons. Na de initiële vreugde over de overeenstemming die de 
deelnemers hebben bereikt over het terugdringen van de 
CO2 -emissie, staan we nu voor de moeilijke opgave om met 
elkaar de afspraken in te vullen.

Afgesproken is om de opwarming van de aarde niet meer dan 
2ºC te laten stijgen. We zitten nu al op 0,8ºC stijging sinds 
het begin van het industriële tijdperk en de uitstoot van CO2 
groeit nog steeds. In 2030 moet Europa de CO2-uitstoot 
met 40% verminderen ten opzichte van 1992 en en in 2050 
moet deze wereldwijd gehalveerd zijn om uiteindelijk in 2100 
nihil te zijn. De doelstelling voor onze maatschappij is om in 
de volgende eeuw niet meer afhankelijk te zijn van fossiele 
brandstoffen.  

Daarnaast maken de industriële landen jaarlijks $ 100 miljoen 
vrij om ontwikkelingslanden te ondersteunen. Ondanks dat 
de westerse landen sinds 1990 bijna 10% minder emissie 
hebben, zijn zij nog steeds de grootste boosdoeners. Een 
gemiddelde Nederlander stoot drie keer zoveel CO2 uit als de 
gemiddelde wereldburger. 

Ook is Nederland minder succesvol in het terugbrengen van 
de emissie. Waar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de 
emissie de afgelopen jaren 20% hebben teruggebracht ten 
opzichte van 1990, komt Nederland tot slechts een schamele 
7% reductie. Dat is zelfs onder het Europese gemiddelde 
van 10%. Daar komt bij dat ook het gebruik van duurzame 
energie in Nederland relatief laag is. De doelstelling voor 2020 
is om 20% van de energie uit duurzame bronnen te halen. In 
Nederland ligt dit nog maar rond de 8%, terwijl in landen als 
Zweden al meer dan de helft van de energie duurzaam is. 

Tot zover de afspraken op macro-politiek niveau, maar de 
uitvoering van maatregelen om de ambitie daadwerkelijk 
te realiseren komt voor een groot deel bij ondernemend 
Nederland terecht. Dit biedt mogelijk bedreigingen maar 
zeker ook commerciële kansen! Welke kansen ziet u voor uw 
businessmodel? RSM denkt graag met u mee. 

In deze nieuwsbrief zijn twee voorbeelden uitgewerkt hoe 
RSM u kan assisteren:
1. het inzichtelijk maken van uw positie als bedrijf middels 

de RSM mvo-intake, en ; 
2. het gebruik maken van de commerciële kansen als 

het gaat om subsidie- en belastingvoordelen op 
energieprojecten.

1. DE RSM MVO-INTAKE
Hoe kunt u als ondernemer een bijdrage leveren aan de 
klimaatafspraken en tegelijkertijd geld verdienen?  
Een paar voorbeelden: 

• minder energie gebruiken;
• overstappen naar groene energie;
• minder brandstof gebruiken of minder ritten en vluchten 

maken;
• weten wat er in uw keten speelt op het gebied van 

grondstoffengebruik en sociale omstandigheden.

Emissiereductie levert tegenwoordig ook vaak 
kostenbesparingen op. Weet u waarbij uw onderneming de 
meeste CO2-uitstoot zit? 

Het inzichtelijk maken van uw CO2-uitstoot, en vervolgens 
uw plan om die uitstoot te gaan verminderen, wordt steeds 
belangrijker bij aanbestedingen van de overheid, maar ook 
bij het aanbieden van uw producten en diensten aan grote 
beursgenoteerde bedrijven.

Ook de (markt-)positionering van uw bedrijf ten opzichte 
van uw concurrentie kan commercieel gewin opleveren door 
bewust te zijn van de impact die uw keten.

De RSM mvo-intake bestaat uit vier fasen:

1. inventarisatie waar u nu staat voor wat betreft mvo;
2. de vraag wie uw stakeholders zijn;
3. vragen over uw huidige staat van mvo-verslaglegging;
4. overige inventarisatie-vragen.

Deze intake, plus ons eerste advies naar aanleiding van uw 
antwoorden, wordt u gratis aangeboden.
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2. BELASTINGVOOR-
DELEN OP DUURZAME 
INVESTERINGEN 
Innovatie is de basis voor groei. Duurzaam 
ondernemen en innovatie gaan veelal hand in hand. De 
overheid wil innovatie en duurzaamheid stimuleren. 
Ook in 2016 kunnen bedrijven daarom fiscaal voordeel 
genieten wanneer zij investeren in energiebesparende 
of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen via de 
energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu- 
investeringsaftrek (MIA). In de onlangs gepubliceerde 
Energie- en Milieulijst 2016 staan alle investeringen 
die in aanmerking komen voor de EIA of MIA.

EIA percentage verhoogd naar 58%
Door de verhoging van het EIA percentage van 41,5% 
naar 58% wordt het voor bedrijven nog interessanter 
om te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. 
Bij een vennootschapsbelastingtarief (vpb) van 25% 
levert de EIA vanaf 2016 een netto voordeel op van 
14,5% van de investering.

Rekenvoorbeeld 
Een onderneming investeert 100.000 euro in nieuwe 
LED-buis armaturen met een minimale lichtopbrengst 
van 110 lm/W en een powerfactor van 0,9. Deze 
investering komt in aanmerking voor de EIA 2016. De 
onderneming heeft een vpb van 25%. Investering is 
€ 100.000 x 58% (EIA) x 25% (vpb) = € 14.500 (= 
14,5% van investering).

Milieu-investeringsaftrek (MIA) percentages zijn 
ongewijzigd
De milieu-investeringsaftrek is een regeling die 
door de overheid is ingevoerd om het gebruik van 
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren 
bij ondernemingen. Deze regeling bepaalt onder 
voorwaarden dat, indien u een aangewezen 
milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aanschaft, u een deel 
van deze investering in mindering kunt brengen op 
de fiscale winst van de onderneming. De onder deze 
regeling vallende bedrijfsmiddelen worden jaarlijks 
bekendgemaakt op de zogenoemde Milieulijst. Het 
percentage van de extra aftrek varieert tussen 13,5% 
en 36% (2016) van de investeringswaarde, afhankelijk 
van het geïnvesteerde bedrijfsmiddel.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
(VAMIL)
Naast de hiervoor genoemde milieu-
investeringsaftrek is het ook mogelijk om op 
diezelfde bedrijfsmiddelen willekeurig af te 
schrijven. De regeling houdt in dat op 75% van de 
investeringswaarde volledig willekeurig kan worden 
afgeschreven naast de reguliere afschrijving 
(2016). Voor de overige 25% gelden de normale 
afschrijvingsregels. Dit betekent dat u in het eerste 
jaar 80% kunt afschrijven op een milieuvriendelijk 
bedrijfsmiddel dat normaal in vijf jaar wordt 
afgeschreven. Deze regeling levert u derhalve een 
liquiditeit- en rentevoordeel op. 

Waarom wijzigingen Energie- en Milieulijst 2016?
De Energie- en Milieulijsten worden elk jaar 
geactualiseerd waarbij gangbare bedrijfsmiddelen 
worden geschrapt en nieuwe bedrijfsmiddelen worden 
toegevoegd. Maar waarom?

Investeringen vermeld op de Energie- en Milieulijst 
bieden een energie- of milieubesparend voordeel 
ten opzichte van gangbare alternatieven in de markt, 
maar vergen doorgaans ook een hogere investering. 
Om dit te compenseren wordt een belastingvoordeel 
via de vpb geboden. Door marktontwikkelingen 
worden bepaalde technieken goedkoper of door 
veelvuldige aanschaf meer gangbaar in de markt. 
Hiermee vervalt de noodzaak tot extra stimulering, of 
vindt een aanscherping van de eisen plaats. Op deze 
wijze worden investeringen in de bedrijfsmiddelen die 
het grootste energie- of milieuvoordeel opleveren 
gestimuleerd.

Belangrijkste wijzigingen Energie- en Milieulijst 2016
Een zeer bekende categorie in de Energielijst is 
energiezuinige verlichting. Ten opzichte van 2015 
is een aantal codes in deze categorie komen te 
bervallen, zoals noodverlichting en de vervanging van 
T8 door T5 TL-buizen. 

Daarnaast zijn de eisen voor de verlichting verder 
aangescherpt. In 2016 zijn er aparte codes voor LED-
buizen met een minimale lichtopbrengst van 110 lm/W 
en alle overige LED-armaturen met een geïntegreerde 
LED-lichtbron, bijvoorbeeld downlighters, met een 
minimale lichtopbrengst van 100 lm/W. Voor alle 
LED-verlichting geldt dat de driver een minimale 
powerfactor van 0.9 moet hebben. 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2016
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Daarnaast blijft EIA mogelijk voor renovatie van 
gebouwen die minimaal een verbetering van drie 
energielabelsprongen behalen of minimaal een 
energielabel A. Een belangrijke nieuwe code in 
de Milieulijst slaat op tapijttegels met ten minste 
50% gerecyclede content. Ook is de code voor 
waterstofpersonenauto’s nieuw en zijn elektrische 
auto’s nog steeds subsidiabel. De code voor de 
Plugin-hybride auto (31-50 gram) is echter komen te 
vervallen. 

Investeringen in interieurwerk met daarin duurzaam 
hout dat voorzien is van een FSC of PEEFC “Chain of 
Custody” certificaat blijven ook in 2016 subsidiabel. 
Dit geldt ook voor investeringen in duurzame 
renovaties of nieuwbouw volgens BREEAM-NL 
of LEEDcertificering. Uw bedrijfsmiddel op de 
Energie- of Milieulijst 2017? Als ondernemer bestaat 
voor beide regelingen de mogelijkheid om zelf een 
voorstel in te dienen om de Energie- of Milieulijst 
aan te vullen of te wijzigen. Voorstellen kunnen tot 1 
september 2016 ingediend worden bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). Het wordt 
aangeraden om vroeg te starten met het opstellen 
van een mogelijk voorstel. Uit ervaring blijkt dat het 
indienen van een voorstel een complex en langdurig 
traject is.

Aanvragen EIA/MIA
Een aanvraag moet altijd binnen drie maanden na 
aangaan van de investeringsverplichting, bijvoorbeeld 
door het tekenen van een opdrachtbevestiging, 
ingediend worden. Hierbij is een overloop met het 
voorgaande jaar. Verplichtingen die tot en met 31 
december 2015 zijn aangegaan, kunnen dus nog 
tot uiterlijk 31 maart 2016 onder de eisen van 2015 
gemeld worden.

Wilt u naast winstmaximalisatie ook milieu en sociale 
impact meenemen in uw bedrijfsvoering of heeft u 
andere vragen na het lezen van deze nieuwsbrief. 
Neem dan contact op met uw RSM-adviseur. 



De RSM Duurzaamheids nieuwsbrief is een uitgave van RSM, in samenwerking met The RockGroup en 
subsidieadviesbureau Plus Projects. De in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is van algemene aard en 
heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. 
Hoewel bij de totstandkoming van dit nieuwsbericht de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen 
wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is 
of dat in de toekomst zal blijven.  Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden 
zonder adequate professionele advisering. RSM Netherlands B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Maart 2016

RSM in Nederland

Regio Noord- en Midden-Nederland 
Alkmaar,  T 072 541 11 11 
Amsterdam, T 020 635 20 00 
Haarlem,  T 023 530 04 00 
Utrecht, T 030 231 73 44         
       
Regio Rotterdam 
Rotterdam, T 010 455 41 00 
 
Regio Zuid-Nederland 
Eindhoven, T 040 295 00 15 
Heerlen, T 045 405 55 55 
Maastricht, T 043 363 90 50 
Roermond, T 0475 336 163 
Venlo, T 077 354 28 00

www.rsmnl.com
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