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INNOVATIE
Veranderingen WBSO voor 2018
Het percentage van de tweede schijf van de S&O-
afdrachtsvermindering wordt in 2018 verlaagd van 16% naar 
14%. Hoewel het afgelopen najaar anders is aangekondigd, 
blijven de percentages voor de eerste schijf wel onveranderd 
(32 en 40%).

MIT Zuid-Holland in april voor haalbaarheidsprojecten weer 
open
De subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Topsectoren 
Zuid-Holland zal naar verwachting in april 2018 worden 
opgesteld voor haalbaarheidsprojecten. Later in het jaar volgt 
ook een openstelling voor R&D-samenwerkingsprojecten. 
Voor innovatieadviesprojecten is in 2018 geen budget 
beschikbaar en is vanaf 2019 ook niet meer opgenomen in de 
regeling.

MILIEU EN 
DUURZAAMHEID
GPR certificering bij renovaties vervolgt haar opmars in 2018
De MIA-codes voor BREEAM, GPR en LEED certificering 
zijn grotendeels ongewijzigd gebleven. Er is één wijziging 
uitgebleven. Voor grote renovatieprojecten was er de 
mogelijkheid om BREEAM In-Use te certificeren, mits 
voorafgaand aan de sloop een referentiecertificaat 
werd opgesteld; een eis vanuit de DGBC. Dit is voor veel 
projecten interessant omdat met circa € 15.000 de 
certificeringskosten een stuk lager liggen dan bij BREEAM 
Nieuwbouw (€ 100.000+), en het bovendien een fractie van 
de administratieve en procesmatige verplichtingen kent. In 
2017 is er een eis toegevoegd dat binnen één jaar na melding 
het In-Use certificaat moest zijn afgemeld, dit in een poging 
de grotere projecten te forceren tot het BREEAM Nieuwbouw 
regime. Gek genoeg is dit criteria niet doorgevoerd voor de 
GPR. Ditzelfde renovatie project kan zodoende met GPR 
gecertificeerd worden en krijgt dan drie jaar de tijd om het 
certificaat af te melden. Met een score van 7.0 op de vijf 
thema’s krijgt men dezelfde netto fiscale stimulans van 3,4% 
als bij een BREEAM In-Use Very Good traject. Het aantal 
GPR certificeringen bij renovaties in de utiliteitsbouw, al dan 
niet in combinatie met een BREEAM In-Use certificering, zal 
hierdoor ook in 2018 blijven stijgen.

Grote kans op verwarring bij Energielabelsprong-code
Waar Europese en nationale regelgeving pas in 2023 een 
energielabel C op alle kantoorgebouwen vereist, loopt de 
EIA daarin alvast vooruit. Alleen verbetering naar tenminste 
label B komen nog in aanmerking. Bovendien moet het label 
met tenminste drie sprongen verbeteren. Concreet betekent 
dit dat alleen panden met een energielabel D of hoger in 
aanmerking komen, waar voorgaande jaren ook een sprong 
van bijvoorbeeld C naar A gestimuleerd werd.

In het verleden was het in de praktijk mogelijk om een 
EPA-U-rapport na de EIA-melding op te stellen en daarin 
de maatregelen en labelsprong te beschrijven. Vorig jaar 
is dit aangescherpt met de zinsnede “Het advies dient 
gereed te zijn voordat er een EIA melding wordt gedaan”. Dit 
betekende feitelijk dat een aanvrager met de juiste ambitie, 
na het tekenen van de aanneemovereenkomst, nog drie 
maanden de tijd heeft om het verder uit te werken en door 
te laten rekenen. Groot voordeel was dat het EPA-U-rapport 
samen met de aannemer/installateur kon worden opgesteld 
en goed aansloot op de wensen en mogelijkheden binnen 
het project. Dit bevorderde een soepele afwikkeling van 
de behandeling, ook aan de kant van de RVO. In de code-
omschrijving zelf staat nog altijd dezelfde zinsnede, maar wie 
doorleest wordt in de toelichting verrast met de opmerking 
dat het EPA-U-rapport moet zijn opgesteld voordat de 
investeringsverplichtingen worden aangegaan. Anders 
dan de eerste zin doet vermoeden kan men dus toch niet 
tot de melding wachten, die vindt immers plaats nádat de 
investeringsverplichting is aangegaan. Het EPA-U-rapport 
moet dus gereed zijn vóór de aanneemovereenkomst wordt 
getekend. 

Ten slotte is er besloten om de Energielabelsprong-code af 
te toppen op € 50 per vierkante meter bruto vloeroppervlak 
(BVO). Omdat een verbetering van drie labels vereist is, 
betekent dit dat aanvragers tenminste € 150 per m² BVO 
mogen melden. 

Voorbeeld 
Een klant investeerde circa € 9.000.000 in energie-
besparende maatregelen en het pand van 22.100 m² 
verbeterde van een Energielabel E naar A. Zonder 
aftopping leverde dit in 2018 een netto fiscaal voordeel 
op van € 1.226.250*. Met aftopping blijft het netto 
voordeel beperkt tot € 602.225 (gerekend met 25% Vpb). 
Bovendien is dit 6,7% van het investeringsbedrag. In deze 
casus was ook sprake van een MIA-aanvraag met 6,8% 
netto fiscaal voordeel. Een EIA aanvraag was in dit geval 
dus niet meer nodig geweest.
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RVO blijft worstelen met LED
De RVO worstelt al jaren met een goede omschrijving en 
geschikte criteria voor LED, daarom zien we ook regelmatig 
wijzigingen. Een wijziging die tot nu toe is uitgebleven is een 
aanscherping van de efficiëntie-eis voor LED-armaturen, die 
al sinds 2016 hetzelfde is: 100 lm/W, terwijl de ontwikkelingen 
in de LED razend snel gaan. Ook worden LED-armaturen in 
nieuwbouw projecten niet meer gestimuleerd, enkel nog de 
LED-buizen. 

Deze EIA-code heeft sinds vorig jaar ook al een groot deel 
van zijn stimulerende werking verloren met de aftopping van 
€ 25 per 1000 lumen. Deze is ongewijzigd gebleven. Wat dat 
betekent in de praktijk, leest u in onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld 
Een klant investeert in 752 armaturen met ieder 5400 
lumen, totale investering circa € 230.000. Zonder 
aftopping zou dit een netto fiscaal voordeel opleveren 
van € 31.338. Met de aftopping blijft daar nog € 14.562 
van over, netto 6,3% van het investeringsbedrag. In dit 
geval is ervoor gekozen om de LED-verlichting mee te 
nemen onder de MIA GPR aanvraag, dit leverde een netto 
voordeel op van 6,8%.

Tapijt-code een groot succes
De tapijt-code (B 1810) is in dermate succesvol, dat deze ook 
in 2018 weer op de lijst staat. Wel is de eis aangescherpt. Men 
kan dit jaar circa 5% netto besparen wanneer men investeert 
in tapijttegels met tenminste 60% gerecycled content, dit was 
50%. De overheid blijft het gebruik van recyclaat dus actief 
stimuleren.

SDE+ 2018: € 12 miljard beschikbaar gesteld
Het besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 
zal in 2018 opnieuw twee keer worden opengesteld. Met de 
SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is 
om meerjarige investeringen in nieuwe energieprojecten aan 
te gaan. Er wordt daarom in het voorjaar van 2018 € 6 miljard 
beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten die betrekking 
hebben op energieopwekking uit duurzame bronnen, zoals 
wind, zon, biomassa, geothermie en water.

Naar verwachting wordt er in het najaar van 2018 nogmaals 
een bedrag van € 6 miljard beschikbaar gesteld, maar een 
definitief besluit zal pas na de sluiting van de eerste ronde 
worden genomen (op uiterlijk 1 juni 2018).

De voorjaarsronde is open van 13 maart tot en met 5 april 
2018. Het maximale basisbedrag waarvoor technieken 

aanspraak kunnen maken is € 0,13/kWh, net als vorig jaar. In 
de eerste week van de openstelling kunnen alleen projecten 
met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh worden 
ingediend. Daaropvolgend wordt de regeling stapsgewijs 
opengesteld voor duurdere projecten van respectievelijk 
€ 0,11/kWh (19 maart) en € 0,13/kWh (26 maart). Het is 
mogelijk om technieken met een basisbedrag hoger dan 
€ 0,13/kWh aan te vragen voor de SDE+, maar voor deze 
projecten zal niet de complete aanvraag worden vergoed.

De specifieke eisen en voorwaarden voor de verschillende 
categorieën (wind, biomassa, zon, geothermie en water) 
voor de SDE+ in 2018 zijn gespecificeerd en toegelicht in de 
brief van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK).

INTERNATIONAAL
Interreg: oproep en subsidieplafond voor 2018
Binnen het programma Interreg VB Noordwest-Europa is 
een gerichte oproep geplaatst voor projecten die zowel de 
aanbod- als vraagzijde van hernieuwbare energie vergroten. 
Er is €50 miljoen ERFO-budget gereserveerd voor projecten 
gericht op demonstratie, implementatie en uitrol die 
aansluiten bij de doelstellingen van ‘low carbon’. Een aanvraag 
indienen is mogelijk tot 31 juli 2018.

Bovendien is het subsidieplafond voor 2018 bekendgemaakt 
voor de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V: €1,2 miljoen 
voor de periode 15 februari tot en met 31 december. De 
maximale subsidie per project bedraagt €500.000.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/06/kamerbrief-stimulering-duurzame-energieproductie-sde-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/06/kamerbrief-stimulering-duurzame-energieproductie-sde-2018
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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
Schiphol, T 020 653 36 66 
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
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