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1. Inleiding 
 

Subsidie klinkt voor veel organisaties interessant, maar het ontbreekt vaak aan tijd, kennis en kunde om met 
behulp van dit ondoorzichtige instrument daadwerkelijk activiteiten en investeringen te financieren. Rogier 
Teunissen is gespecialiseerd in het ontdekken en benutten van subsidiekansen en ontneemt alle bureaucratische 
hobbels voor uw organisatie. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke benadering, waarin zij het 
aanvraagproces als startpunt zien van het subsidietraject. Zij zien klanten niet als eenmalige opdracht,  
maar streven naar een duurzame partnerrelatie in subsidies. 
 
Subsidieproces 

De eerste stap bestaat uit het screenen van alle activiteiten en investeringen, waarbij deze getoetst worden op 
basis van bestaande subsidieregelingen bij de regionale, nationale en Europese overheden. Wij komen hiervoor 
vrijblijvend bij u op afspraak om in een gesprek te identificeren of er subsidiekansen aanwezig zijn. Wanneer wij 
kansen zien tot subsidie, start het gezamenlijke traject van informatie-uitwisseling om te komen tot een kwalitatief 
hoogwaardige aanvraag. Wij dienen vervolgens de aanvraag voor u in en handelen het gehele 
correspondentietraject met de subsidieverstrekker voor u af. 
 
Toekenning 

Ontvangen wij voor u een toekenning? Dan helpen we u vervolgens met de project- en urenadministratie in de 
realisatiefase. Deze administratie is immers ook een voorwaarde voor de daadwerkelijke subsidie/afdrachts-
vermindering. Wanneer de subsidieverstrekker een controle uitvoert, helpen wij u bij de voorbereiding van die 
controle. Wij ondersteunen u dus in alle fasen van het subsidieproces en blijven betrokken bij het project om 
zodoende een optimaal resultaat te behalen. 
 
Succes fee 

Wanneer wij u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag, doen we dat op basis van een succes 
fee. U betaalt dus alleen als u de subsidie/afdrachtsvermindering krijgt toegezegd. Dat is wel zo eerlijk. In die 
succes fee zijn bovendien alle begeleidingsuren inbegrepen die we gedurende het traject maken om u te helpen 
met de administratie en controles. We maken daarover altijd heldere afspraken vooraf, zodat u niet voor 
onplezierige verrassingen komt te staan. 
 
ISO-certificering 

Bovenstaande werkwijze en dienstverlening is volledig gecertificeerd volgens ISO-norm 9001:2008. Alle 
procedures en handelingen worden uitgevoerd volgens deze normering. Dat biedt voor u en voor ons een 
garantie op een hoogwaardige kwaliteit. Zo worden en zijn uw subsidieaanvragen en subsidietoekenningen in 
combinatie met onze werkwijze een duidelijke toegevoegde waarde voor uw activiteiten en investeringen. 
 
 
 
 
Uw adviseur 

 
 
 
Rogier Teunissen  
E-mail: r.teunissen@fiscount.nl  
Telefoon: 06-54 27 34 43 / 038 – 456 19 00  
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1. Training 
 
In ons Educatieprogramma 2018 hebben wij een training opgenomen: ‘Op ontdekkingsreis door de wereld van 
subsidies’. Deze training kunt u ook boeken als een incompanytraining. Tijdens deze 3 uur durende training 
neemt onze ervaren innovatieconsultant Rogier Teunissen u en uw medewerkers mee om de basisvaardigheden 
aan te leren en jullie wegwijs te maken in subsidieland. 

 

Het probleem 

Zoekt u zelf of voor een klant een subsidie of 

regeling voor financiering? Dit blijkt vaak 

minder gemakkelijk te zijn dan het zou moeten 

zijn. Veel ondernemers ervaren belangrijke 

processtappen als obstakels. Denk hierbij aan:  

 

• Het inschatten of een project in aanmerking 

komt voor subsidie;  

• het vinden van het juiste subsidieloket en 

de juiste aanvraagformulieren;  

• het schrijven van een gedegen projectplan;  

• het indienen van de subsidieaanvraag; en  

• en het coördineren en administreren van je 

subsidietraject.   

 

Doel 
Het doel van de training is om u als organisatie 

of als adviespraktijk voldoende bagage mee te 

geven waardoor u subsidietrajecten beter kunt  

 

 
 
aanvliegen. U bent in staat om tijdig kansen te 

herkennen voor u en uw klanten. Zo kunt u 

ondernemers beter begeleiden in de 

processtappen op weg naar een succesvolle 

subsidieaanvraag. 

 
Incompany 

Het uitgangspunt is dat de training gegeven 

kan worden op nagenoeg elke gewenste 

locatie, op de wijze die voor uw organisatie het 

beste uitkomt. Vooraf zal de inhoud van de 

incompanytraining met u worden besproken en 

desgewenst worden aangepast. Hierdoor is de 

training flexibel en bespaart u reistijd door zelf 

de locatie te bepalen.  

 
 
 
 

 
 
 Wilt u ook zonder te veel bagage en met de 

juiste spullen deze reis maken? Bel dan met 
Fiscount en vraag naar de mogelijkheden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNOVATIE 
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INNOVATIE 
 

Innovatieve bedrijven zijn goed voor de 

Nederlandse economie. De ontwikkeling van 

nieuwe producten en programmatuur wordt 

daarom door verschillende subsidieregelingen 

financieel ondersteund. De subsidiabele 

activiteiten en investeringen op het gebied van 

innovatie hebben voornamelijk betrekking op 

kosten die voortkomen uit de ontwikkeling van 

prototypes. Bij nationale en/of internationale 

samenwerking met andere bedrijven in 

innovatieve projecten zijn er meer 

mogelijkheden. 
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2. Innovatie & Duurzaamheid 
 
2.1 Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 

 
Het kabinet en de regio’s stellen in 2018 gezamenlijk tientallen miljoenen euro’s 

beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel 

is om innovatie te stimuleren bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. 

  
De topsectoren 

Het kabinet wil de Nederlandse economie 

versterken door te investeren in bepaalde 

sectoren. De gedefinieerde topsectoren die  

in aanmerking komen voor de MIT zijn: 

 

• Agri & Food 

• Chemie & Energie inclusief Biobased 

• Creatieve Industrie 

• Hightech Systemen & Materialen en ICT 

• Life Science & Health 

• Logistiek 

• Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

• Water 

 

Binnen deze regeling zijn er verschillende 

instrumenten, waaronder de MIT-R&D-

samenwerkingsprojecten. Een mkb-

ondernemer kan, namens een samenwerkings-

verband, een aanvraag indienen voor een 

R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-

samenwerkingsproject is gericht op de 

ontwikkeling of vernieuwing van producten, 

productieprocessen of diensten. 

 
MIT R&D samenwerkingsprojecten  

(regionaal + landelijk) 

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele 

kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en   

maximaal € 200.000 per innovatieproject, 

waarvan minimaal € 25.000 en maximaal  

€ 100.000 per deelnemer. De deelnemers aan 

het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen 

een evenwichtig samenwerkingsverband met 

betrekking tot de verdeling van de kosten en 

verdeling van de inbreng van de deelnemers. 

Dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 

70% van de kosten voor zijn rekening mag 

nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R&D samenwerkingsprojecten groot 

(regionaal) 

Voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten 

kan subsidie worden aangevraagd als de  

penvoerder gevestigd is in regio Noord 

(Friesland, Groningen, Drenthe), Zuid 

(Limburg, Noord-Brabant, Zeeland), Oost 

(Gelderland Overijssel), of in de provincies 

Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland én als 

ook minimaal 50% van de projectkosten 

worden gemaakt in de provincie van waaruit 

wordt aangevraagd. De subsidie bedraagt 35% 

van de subsidiabele projectkosten en is 

minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 

per innovatieproject, waarvan minimaal  

€ 50.000 en maximaal € 175.000 per 

deelnemer. 

 

Ondernemers dienen hun aanvraag in binnen 

de regio waar zij gevestigd zijn. De regio’s 

Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Oost 

(Gelderland en Overijssel), Zuid (Limburg, 

Noord-Brabant, Zeeland), Zuid-Holland, 

Utrecht en Noord-Holland hebben budget 

beschikbaar. De provincie Flevoland heeft 

geen budget beschikbaar. Aanvragers uit die 

provincie komen automatisch terecht in het 

landelijke vangnet. 

 
MIT-Haalbaarheidsprojecten 
Voor het in kaart brengen van technische en 

economische risico’s van een voorgenomen 

innovatieproject kan een haalbaarheidsproject 

uitgevoerd worden. Een haalbaarheidsproject 

bestaat uit een haalbaarheidsstudie, zoals 

literatuuronderzoek, octrooionderzoek, 

marktverkenning of een concurrentieanalyse. 

Voor het uitvoeren van een haalbaarheids-

project is het mogelijk om subsidie aan te 

vragen met de MIT-regeling.  

 u meer weten over het aanvragen van één van  
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Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van de 

regelingen? Neem contact met ons op. 

MIT-Kennisvouchers 

Met een MIT-kennisvoucher kan een mkb-

ondernemer een vergoeding krijgen voor het 

laten beantwoorden van een vraag door een 

kennisinstelling. De ondernemer stelt hierbij 

een vraag op in het kader van vernieuwing van 

producten, productieprocessen of diensten 

waarmee vervolgens een kennisinstelling 

benaderd wordt om deze vraag te 

beantwoorden. Met een kennisvoucher wordt 

maximaal 50% (maximaal € 3.750) vergoed 

van de kosten voor het stellen van de vraag.  

 

Naar verwachting is het weer in april 2018 

mogelijk om aanvragen in te dienen voor de 

MIT-Kennisvouchers en MIT-Haalbaarheids-

projecten.  

deze regelingen? Neem dan contact met ons o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 

 m===er weten over het aanvragen van één van deze regelingen? Neem dan contact met ons  
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Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een WBSO-

verklaring? Neem dan contact op met onze subsidieadviseur. 

 

2.2 WBSO 

 
De WBSO-subsidie biedt uw bedrijf een vermindering op de loonkosten en andere kosten en 
uitgaven voor R&D-projecten. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van technische nieuwe 
producten, programmatuur of productieprocessen. In 2018 is er een budget van ruim 1,1 
miljard euro voor de WBSO. 

 
 
Voor wie? 

Ondernemingen die onderzoeks- of 

ontwikkelingsprojecten uitvoeren kunnen in 

aanmerking komen voor de WBSO, ongeacht 

de bedrijfsvorm. Het maakt dus niet uit of u 

starter, kleine zelfstandige (ZZP), mkb’er of 

multinational bent, of in welke bedrijfssector u 

actief bent, zolang u maar ontwikkelt. 

 
Inhoudingsplichtige Ondernemingen 

Wanneer u in aanmerking komt voor een 

WBSO-verklaring betaalt u minder loonheffing 

over de loonsom die in uw bedrijf besteed 

wordt aan S&O (speur- en ontwikkelingswerk). 

Om uw voordeel te kunnen berekenen 

vermenigvuldigt u het aantal uren dat u aan  

het project verwacht te besteden met het 

vastgestelde uurtarief van € 29 per uur. 

Daarnaast krijgt u ook een extra voordeel  

voor gemaakte kosten en uitgaven voor de 

vervaardiging van een prototype. Van deze 

totale S&O-loonsom mag u vervolgens een 

percentage verrekenen met de af te dragen 

loonheffing. Het gaat in 2018 om de volgende 

percentages en loonsombedragen: 

 

• 32% (voor starters: 40%) van de eerste  

  € 350.000,- aan S&O-loonsom. 

• 14% van de resterende S&O-loonsom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbeeld: uw medewerkers besteden 2.000 

uur per jaar aan S&O-werkzaamheden. Het 

uurtarief is vastgesteld op € 29. De S&O-

loonsom vanuit de uren is dan € 58.000. 

Daarnaast besteedt u € 10.000 aan kosten  

en uitgaven. Dit geeft een totale S&O-loonsom 

van € 68.000. Als niet starter levert u dit dan  

€ 21.760 netto aan afdrachtsvermindering via 

de WBSO op. 

 
 
 

Belastingplichtigen (zelfstandigen) 

Om als zelfstandige in aanmerking te komen 

voor een WBSO-verklaring dient u ten minste 

500 uur per jaar te besteden aan S&O-

werkzaamheden. Wanneer dit het geval is  

en u ook daadwerkelijk een S&O-verklaring  

ontvangt, dan krijgt u middels de WBSO een 

zelfstandigenaftrek. Deze zelfstandigenaftrek 

bedraagt € 12.623 per jaar met een 

aanvullende aftrek voor startende 

zelfstandigen van € 6.315. 

 

 

 

 
Voorbeeld: u verwacht in 2018 als zelfstandige  

500 uur aan S&O-uren te besteden. De 

zelfstandigenaftrek voor een niet starter is dan 

€ 12.623. Uw netto WBSO-voordeel is in dit 

geval bij een IB-tarief van 52%: € 6.563. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

mailto:r.teunissen@fiscount.nl
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2.3. De Innovatiebox 

 
Naast de WBSO is er in de Wet op de vennootschapsbelasting nog een fiscale regeling opgenomen 

ter bevordering van innovatieve activiteiten in Nederland: de innovatiebox! Met de innovatiebox 

kunnen ondernemers nog eens extra duizenden euro’s besparen op innovatie!  

 
Speciale tariefbox 

De innovatiebox is een fiscale regeling en 

daarmee een speciale tariefbox binnen de 

vennootschapsbelasting. De regeling is gericht 

op winst die voortkomt uit zelf ontwikkelde 

bedrijfsmiddelen, waarvoor een octrooi of 

S&O-verklaring is afgegeven. Er geldt voor 

deze winst op verzoek een effectieve heffing 

van 7%.  

 
Kom ik in aanmerking 

In de basis kunnen alle vpb-plichtige lichamen 

gebruik maken van deze regeling (meestal bv 

of nv), mits ze kwalificeren. Een onderneming, 

een vennootschapsbelastingplichtig lichaam, 

komt in aanmerking voor de innovatiebox, 

indien deze beschikt over een immaterieel 

activum dat is voortgebracht uit eigen 

innovatieactiviteiten. In de praktijk is dit vaak 

een product of een stuk programmatuur dat is 

ontwikkeld binnen de WBSO.  

 
Criteria 

Een vereiste voor de innovatiebox is een 

WBSO-beschikking al dan niet in combinatie 

met een verkregen patent/octrooi of 

kwekersrecht.  

 

Voordeel 

Het voordeel van de innovatiebox is dat het 

belastingtarief voor winst die voortvloeit uit 

innovatie 7% bedraagt in plaats van 20% of 

25%. De innovatieboxwinst kent geen 

maximum. Het voordeel dat kan worden 

behaald is afhankelijk van de ontwikkelings-

kosten en de verwachte omzet van het 

immateriële activum.  

 
 
 
 

 
 
Forfaitaire innovatiebox 

Het is ook mogelijk om naast het ‘normale’ 

innovatieboxtraject gebruik te maken van het  

zogenaamde ‘innovatiebox MKB-forfait’. Dit is 

een vereenvoudigde methode vooral bedoeld 

voor het mkb met een maximum winst van  

€ 100.000. In dit geval mag op verzoek 25% 

van de winst, tot € 100.000, in aanmerking 

worden genomen als innovatiewinst. Dit 

betekent dat maximaal € 25.000 tegen 7% 

vennootschapsbelasting belast wordt in plaats 

van tegen het gebruikelijke tarief van 20% of 

25%. Om voor dit forfait in aanmerking te 

komen, moet u wel kunnen aantonen dat er 

een bedrijfsmiddel, of immaterieel activum is 

ontwikkeld. Dit kunt u aantonen met een 

afgegeven WBSO-beschikking op het 

betreffende immaterieel activum. Voor grote 

ondernemingen zijn aanvullende zaken vereist. 

 

Complex 

Het aanvragen van de innovatiebox is een zeer 

complex proces. Het is raadzaam om dit in 

samenwerking met een ervaren innovatiebox-

fiscalist te doen. Boonstoppel Subsidie Advies 

werkt nauw samen met een innovatiebox-

specialist met jarenlange ervaring op het 

gebied van deze regeling. Hierdoor kunnen we 

ervoor zorgen dat uw onderneming met deze 

regeling duizenden euro’s bespaard!  

 

 
Maakt u al jaren gebruik van de WBSO en 

maakt u ook winst met producten die binnen 

de WBSO zijn ontwikkeld? Laat dan niet langer 

belastingvoordeel liggen en kom in actie door 

contact met ons op te nemen. Mail Rogier en 

hij neemt zo spoedig mogelijk contact met u 

op. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:r.teunissen@fiscount.nl
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2.4. Small Business Innovation Research (SBIR) 

 
Het SBIR-programma is een openstelling voor alle bedrijven in de Europese Unie die zelf producten 

en/of diensten ontwikkelen of aan onderzoek doen. De overheid beoogt met de SBIR het ontwikkelen 

van producten of diensten op geselecteerde thema’s of vraagstukken te stimuleren. De overheid 

besteedt via tenders de SBIR-trajecten aan, waarna bedrijven zich vervolgens hiervoor kunnen 

inschrijven. Hierdoor vormt de SBIR een competitie, waarbij de beste inschrijvingen worden beloond 

met een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek.  

 
Over de regeling 

Het SBIR-traject bestaat uit een aantal fasen. 

In de eerste fase worden SBIR-vraagstukken 

via een SBIR-uitdaging aanbesteed. Hierop 

kunnen bedrijven vervolgens een project-

voorstel indienen. De beste concepten komen 

na beoordeling van de subsidieverstrekker in 

aanmerking voor een haalbaarheidsonderzoek. 

Vervolgens kunnen de bedrijven met de meest 

veelbelovende Haalbaarheidsonderzoeks-

resultaten in de tweede fase een opdracht 

ontvangen voor het ontwikkelen van de 

desbetreffende innovatie. In de derde en 

laatste SBIR-fase wordt de nadruk gelegd op 

de marktrijping van de innovatie. Hierbij is 

financiering vanuit de SBIR echter uitgesloten.  

 

 

Voorbeelden 

Voorbeelden van recente SBIR-programma’s: 

• Blockchain Energie Rotterdam 

• Gegevenslandschap 

• Blockchaintoepassingen Groningen 

 
Overzicht oproepen 

Bezoek onze website voor een overzicht van 

de laatste SBIR-oproepen! Boonstoppel 

Subsidie Advies B.V. helpt bedrijven graag met 

het analyseren van de subsidie, het opstellen 

van het projectplan en het indienen van de 

subsidieaanvraag bij de subsidieverstrekker. 

Neem bij interesse gerust contact op met één 

van onze adviseurs!  

 

 

2.5. Regionale subsidieregelingen 

 
Naast de vele landelijke subsidiemogelijkheden bestaan er ook subsidies die door provincies, 

gemeenten en regionale ontwikkelmaatschappijen worden opengesteld voor particulieren en bedrijven 

in specifieke regio’s. Het kan hierbij gaan om regelingen bestemd voor ondernemers die 

internationaal, duurzaam of innovatief ondernemen. Doel van deze regelingen is vaak om de regionale 

economische groei te stimuleren en ondernemers aan te moedigen te blijven innoveren en 

verduurzamen.  

 
Over de regelingen 

Door het grote aantal zijn in deze 

subsidiebundel geen regionale regelingen 

opgenomen. Wij hebben echter veel zicht op 

de openstelling van regionale regelingen in 

heel Nederland. Boonstoppel Subsidie Advies 

B.V. attendeert haar klanten dan ook vaak op 

de subsidiemogelijkheden in de regio, zodra 

deze worden opengesteld. Ook onderhouden 

wij contacten bij verschillende regionale  

ontwikkelmaatschappen en lokale overheden, 

 
 
waardoor we snel op de hoogte zijn van de 

nieuwste regelingen.  

 
Vraagt u zich af of u met uw bedrijf in 

aanmerking komt voor een van de vele 

regionale subsidieregelingen? Neem dan 

gerust contact op met onze subsidieadviseur, 

Rogier, om geheel vrijblijvend een subsidie-

check te laten uitvoeren!   

 
 
 
 

mailto:r.teunissen@fiscount.nl
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DUURZAAMHEID

De wereld heeft te maken met ernstige 

milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke 

grondstoffen. Hierdoor verandert het klimaat en 

worden ecosystemen aangetast. Internationaal 

zijn er daarom afspraken gemaakt om de 

samenleving te verduurzamen. Bedrijven zijn 

een belangrijke factor in het creëren van een 

duurzamere samenleving. Voor bedrijven die 

investeren in energiezuinige technieken, 

milieuvriendelijke technieken of duurzame 

energie zijn er verschillende 

subsidiemogelijkheden. 
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3.1. Energie-investeringsaftrek (EIA) 

 
Bedrijven die van plan zijn te investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie kunnen met 
de Energie-investeringsaftrek (EIA) een significant fiscaal voordeel behalen van gemiddeld 13,5%. De 
Nederlandse overheid wil met deze regeling bedrijven stimuleren om duurzaam te ondernemen. 

 
Over de regeling 

De EIA is geen cash subsidie, maar een fiscale 

aftrekpost van de fiscale winst van 54,5% van 

de investeringskosten, bovenop de gebruike-

lijke afschrijving. U komt voor de EIA in 

aanmerking indien u investeert in een energie-

zuinig bedrijfsmiddel dat op de Energielijst 

staat. De Energielijst bevat zo’n 150 bedrijfs-

middelen die onder een specifieke of 

generieke code zijn omschreven. Indien u 

investeert in een bedrijfsmiddel dat niet onder 

een specifieke code staat omschreven, dan 

kan het middel wellicht alsnog worden gemeld 

onder een generieke code, mits het bedrijfs- 

 

 
 
middel voldoet aan de gestelde besparings-

normen. 

 

Indieningstermijn 

Aanvragen kan tot 3 maanden na de opdracht 

tot levering van het bedrijfsmiddel. Bent u van 

plan te investeren in een energiezuinig 

bedrijfsmiddel? Neem dan tijdig contact met 

ons op. Wij controleren of uw bedrijfsmiddel 

voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens 

kunnen wij u helpen bij het verzilveren van 

deze subsidiekans. 

 

3.2. Milieu-investeringsaftrek & de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen  

 

Milieu en klimaat zijn momenteel hot topics. Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige 

afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedrijven 

stimuleren te investeren in milieuvriendelijke technieken. 

 
Over de regeling 

U kunt met de MIA tot 36% van het 

investeringsbedrag aftrekken van de winst  

over het kalenderjaar waarin het middel is 

aangeschaft, bovenop de andere fiscale 

aftrekmogelijkheden, zoals de Vamil. U kunt 

met de Vamil op ieder willekeurig moment 

afschrijven tot 75% van de investeringskosten 

in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. 

Hierdoor hoeft u minder inkomsten- of 

vennootschapsbelasting te betalen. 

 
 
 
Bent u van plan te investeren in een 

milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Neem dan 

tijdig contact met ons op. Wij controleren of uw 

bedrijfsmiddel voor subsidie in aanmerking 

komt. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het 

verzilveren van deze subsidiekans. 
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3.3. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 

 
Wilt u investeren in een installatie voor de productie van duurzame warmte? De 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) biedt particulieren en zakelijke gebruikers 

een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels 

en pelletkachels. 

  

Over de regeling 

De overheid richt zich de komende jaren op 

energiebesparing en het terugdringen van  

de CO2-uitstoot. Zij wil met deze nieuwe  

subsidieregeling Nederlandse huishoudens  

en bedrijven stimuleren te investeren in 

installaties die duurzame energie opwekken. 

Installaties die in aanmerking komen zijn: 

• Zonneboilers 

• Warmtepompen 

• Biomassaketels 

• Pelletkachels 

 

Voorwaarden 

Voor de subsidie komen in aanmerking  

particulieren, (in Nederland gevestigde) 

bedrijven en verenigingen en stichtingen.  

Maar ook openbare lichamen, gemeenten en 

provincies in de hoedanigheid van marktpartij 

of als eigenaar/huurder van een roerende of 

onroerende zaak. Voor particulieren en 

zakelijke gebruikers gelden verschillende 

voorwaarden.  

 

Particulieren:  

• Het apparaat is al betaald en in gebruik 

genomen vóór het indienen van de 

subsidieaanvraag. De aanvraag moet zijn 

ingediend binnen 6 maanden na de 

installatie;  

• Het apparaat is nieuw aangeschaft,  

geïnstalleerd in Nederland en is in 

eigendom van de aanvrager.  

 

 

 

Zakelijke gebruikers:  

• Er mag nog geen 

koopovereenkomst zijn aangegaan bij het 

aanvragen van de subsidie;  

• Het apparaat is geïnstalleerd in Nederland 

en is in eigendom van de aanvrager;  

• Het apparaat moet in gebruik zijn 

genomen binnen 12 maanden na 

goedkeuring van de subsidieaanvraag. 

 
Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag hangt af van het type 

apparaat en het vermogen. De subsidiehoogte 

bedraagt om en nabij 20% van de investerings-

kosten. De Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland houdt per categorie apparaten een 

apparatenlijst met subsidiabele apparaten bij. 

De apparatenlijsten worden voortdurend 

geactualiseerd. 

 

Subsidie aanvragen 

Aanvragen kan tot en met 31 december 2018. 

De aanvragen worden behandeld op volgorde 

van binnenkomst. In 2018 is er een budget van 

€ 100 miljoen beschikbaar. Bij uitputting van het 

budget kan de aanvraag binnen 12 maanden 

opnieuw worden ingediend om aanspraak te 

maken op het budget van het opvolgende jaar.  

 

 

 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over 

deze regeling? Neem dan contact met ons op. 
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3.4. Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties 

 
Investeert uw sportclub in energiebesparing of bent u van plan te investeren in de verduurzaming van 

uw sportaccommodatie? Wellicht is dan de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming 

sportaccommodaties iets voor u. 

 

Voorwaarden 

De overheid wil met deze subsidieregeling 

sportverenigingen stimuleren om te investeren 

in energiebesparing en de verduurzaming van 

de sportaccommodaties. 

 

In aanmerking komen sportverenigingen of 

sportstichtingen met een sportaccommodatie, 

die zijn aangesloten bij een overkoepelende 

sportbond, die is aangesloten bij het 

NOC*NSF. Het moet gaan om sport-

verenigingen- of stichtingen die willen 

investeren in energiebesparing of duurzame 

energie. 

 

Subsidie bedrag 

Subsidiabel zijn de kosten voor aanschaf van 

een installatie of apparatuur. Arbeidskosten 

zijn daarentegen niet subsidiabel.  

De subsidiabele kosten moeten minstens  

€ 3.000 bedragen. Het subsidiepercentage 

bedraagt voor sportverenigingen 30% en voor  
 

 
sportstichtingen 15% van de aanschafkosten. 

Per jaar kan er per aanvrager maximaal  

€ 125.000 worden uitgekeerd. Sportclubs 

kunnen bij de Stichting Waarborgfonds Sport 

(SWS) tevens een borgstelling krijgen voor een 

lening, waarmee de investering kan worden 

bekostigd. Indien u eerst een energieadvies 

laat opstellen, ontvangt u een extra subsidie 

van € 500. 

 
Subsidie aanvragen  

De aanvraagtermijn loopt van 2 januari 2018 

tot 7 december 2018. Het beschikbare budget 

voor de subsidie is voor 2018 vastgesteld op  

€ 6 miljoen. De subsidies worden verstrekt 

zolang de beschikbare middelen toereikend 

zijn.  

 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over 

deze regeling? Neem dan hier contact op met 

Rogier. 
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3.5. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 

Duurzaamheid is hot. Steeds meer bedrijven willen hun energie en warmte op een duurzame 

manier opwekken. Een duurzame uitstraling heeft daarnaast een positieve invloed op het imago 

van het bedrijf. Een investering in zonnepanelen wordt door de teruglopende terugverdientijd 

steeds aantrekkelijker. De overheid wil deze verduurzamingsslag daarom doorzetten. In 2018 

kunt u dan ook weer gebruik maken van een subsidie vanuit de SDE+. 

 
Over de regeling 

Met de Stimuleringsregeling Duurzame 

Energieproductie (SDE+) kunt u aanspraak 

maken op subsidie voor het opwekken van 

duurzame energie of duurzame warmte met 

zonnepanelen. De subsidieregeling vergoedt 

het verschil in kostprijs tussen grijze en groene 

energie over een periode van 15 jaar. De 

hoogte van de SDE+ subsidie is daarmee 

afhankelijk van de ontwikkeling van de 

energieprijs. Het onderdeel Zon kent twee 

categorieën: 

 
Zon-PV (elektriciteitsopwekking) 

U kunt een aanvraag indienen voor de 

categorie Zon-PV indien de te installeren 

fotovoltaïsche zonnepanelen een vermogen 

van meer dan 15 kWp hebben én worden 

aangesloten op een grootverbruikers-

aansluiting (meer dan 3*80A). 

 
Zonthermie (warmteopwekking) 

Voor de categorie Zonthermie kunt u een 

aanvraag indienen wanneer u zonnepanelen 

installeert, waarbij er uitsluitend gebruik wordt 

gemaakt van afgedekte collectoren met 

apertuuroppervlak van meer dan 200m2  

of een totaal thermisch vermogen van ten 

minste 140 kW. 

 
Aanvragen 

De SDE+ regeling behelst een zeer complexe 

aanvraagsystematiek bestaande uit fases, 

waarbij u uw aanvraag op een strategisch 

moment dient in te dienen. Wij raden u dan 

ook aan om zo spoedig mogelijk contact met 

ons op te nemen, indien u wilt investeren in 

zonnepanelen. Wij controleren of uw installatie 

voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens 

kunnen wij u helpen bij het verzilveren van 

deze subsidiekans. 

 

Indieningstermijn 

In 2018 zijn er twee openstellingsrondes: een 

voorjaarsronde en een najaarsronde, elk 

bestaande uit 3 fases. De SDE+ voorjaar 2018 

is open van 13 maart tot en met 5 april 2018 

met een budget van € 6 miljard.  

 

  
Naast de categorie Zon kent de SDE+ tevens 

de categorieën Biomassa, Geothermie, Water 

en Wind. Wanneer u voor één van deze 

categorieën een project heeft, neem dan hier 

contact met ons op. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boonstoppel.org/subsidie-voor-bedrijven/duurzaamheid/sde/
mailto:r.teunissen@fiscount.nl
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3.6. Subsidie verwijderen asbestdaken 

 
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden vanwege gevaren voor de gezondheid.  

De overheid geeft een subsidie om asbestsanering te stimuleren. De subsidieregeling verwijderen 

asbestdaken kan worden aangevraagd door zowel particulieren, agrariërs en bedrijven als door  

non-profit organisaties.  

 
Over de regeling 

U komt voor subsidie in aanmerking indien 

 u uw asbestdak door een gecertificeerd 

asbestsaneringsbedrijf laat verwijderen en u 

degene bent die hiervoor de rekening betaalt.  

 

Voordeel 

De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante 

meter, met een maximaal subsidiebedrag van 

€ 25.000 per adres. Dakbeschot komt niet in  

aanmerking. Het aantal vierkante meter aan 

oppervlakte is niet van belang.  

 

Deadline 

De regeling loopt tot eind 2019. Voor 2018 is 

een budget beschikbaar gesteld van € 11,3  

 
 
 

 

 

miljoen. Het budget zal per jaar vastgesteld 

worden. U kunt een aanvraag doen binnen zes 

maanden na het verwijderen van het 

asbestdak. Per adres dient één aanvraag 

ingediend te worden.  

 

 
Mogelijk zijn er naast deze subsidie ook nog 

regionale subsidieregelingen voor het 

verwijderen van asbest. Informeer bij onze 

subsidieadviseur voor het aanvragen van deze 

subsidie en voor informatie over eventuele 

regionale mogelijkheden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:r.teunissen@fiscount.nl


 

 

17 
 

INTERNATIONAAL 

ONDERNEMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Opkomende markten bieden door hun snelle 

ontwikkeling in toenemende mate kansen 

voor Nederlandse export en investeringen. 

De Nederlandse overheid ondersteunt 

daarom met subsidies bedrijven die plannen 

hebben om technologieën, kapitaalgoederen 

of diensten te exporteren naar opkomende 

markten. 
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4. Internationaal ondernemen 
 

4.1. Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investerings-   

voorbereidingsstudies (DHI) 

 
Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor 

Nederlandse export en investeringen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt ondersteuning via 

de subsidieregeling voor kennisverwerving om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen deze kansen 

te verzilveren. 

 
Demonstratieprojecten 

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de 

demonstratie van een product of technologie in 

een van de doellanden. Het doel is om op die 

manier potentiële afnemers te overtuigen. 

Hiervoor wordt 50% gesubsidieerd tot een 

maximaal bedrag van € 200.000. 

 

Haalbaarheidsstudies 

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor een 

studie naar de technische of commerciële 

haalbaarheid van een project of product in een 

van de doellanden. Het doel is om op die 

manier potentiele afnemers te overtuigen. 

Hiervoor wordt 50% gesubsidieerd tot een 

maximaal bedrag van € 100.000. 

 

Investeringsvoorbereidingsstudies 

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het 

onderzoeken van de technische en commer-

ciële haalbaarheid van een investering in een 

onderneming in het buitenland. Hiervoor wordt 

50% gesubsidieerd tot een maximaal bedrag 

van € 100.000.  

 

Deadline 

Voor de eerste tenderronde van 2018 loopt de 

tender van 1 februari tot en met 29 maart 

2018, 15.00 uur Nederlandse tijd.   

 

De tweede tenderronde loopt van 9 augustus 

tot en met 21 september 2018, 15.00 uur 

Nederlandse tijd. 

 

Belangrijke criteria voor bedrijven die 

willen ondernemen in DHI-landen 

Aanvragers moeten mkb-ondernemingen zijn 

met een vestiging of filiaal in Nederland op het 

tijdstip waarop de financiering wordt verstrekt.  

 

Aanvragen dienen ontwikkelingsrelevant te 

zijn. Dit betekent dat het project een positieve 

bijdrage levert aan de groei van de lokale 

werkgelegenheid, duurzame overdracht van 

kennis en vaardigheden, technologie en 

innovatie en lokale productiekracht van de 

betrokken onderneming. 

 
Quickscan 

Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een 

quickscan worden ingediend om aan te tonen 

dat het project voldoende aansluit bij de 

subsidieregeling. De quickscan kan uiterlijk tot 

twee weken voor de sluitingsdatum van de 

tender worden aangeleverd. 

 
Indientermijn 

De eerste tender van de DHI is opengesteld 

van 1 februari 2018 tot en met 29 maart 2018 

15.00 uur. Om contact op te nemen, klik hier.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://boonstoppel.org/subsidie-voor-bedrijven/internationaal-ondernemen/
mailto:r.teunissen@fiscount.nl
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4.2. Starters International Business 

 
Het Starters International Business (SIB) ondersteunt bedrijven die de stap willen maken naar 

buitenlandse markten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met drie verschillende vouchers 

Nederlandse mkb-ondernemers helpen met internationalisatie.  

  
Over de regeling 

Er zijn drie vouchers in het leven geroepen om 

bedrijven te ondersteunen met het exporteren 

van een product, proces of dienst. Dit zijn 

vouchers voor individuele coaching, missie-

vouchers en kennisvouchers. 

 

Voucher individuele coaching 

(coachingvoucher) 

Bent u een mkb-ondernemer met geen of 

weinig ervaring in internationaal ondernemen? 

In dat geval komt u mogelijk in aanmerking 

voor een voucher individuele coaching. Met de 

voucher ter waarde van € 2.400 (ex. 21% btw) 

kunt u advies inwinnen bij een adviseur van 

een private organisatie. Tijdens de 

coaching/adviessessies wordt er inzichtelijk 

gemaakt waar uw onderneming goed in is en 

waar de (internationale) kansen voor uw 

onderneming liggen.   

 

Voucher collectieve activiteit 

(missievoucher) 

Bent u een mkb-ondernemer met geen of 

beperkte ervaring op het gebied van 

internationaal ondernemen en netwerken,  

maar u wilt zich hierin wel versterken, dan is 

de missievoucher interessant voor u. Met de  

 
 
 
 
 

 

 

missievoucher kunt u deelnemen aan een 

buitenlandse handelsmissie of een collectieve  

beursinzending. De voucher betreft een 

vergoeding van 50% van de deelnameprijs met 

een maximum van € 1.500.   

 

Voucher kennisverwerving (kennisvoucher) 

U kunt met de kennisvoucher een tegemoet-

koming ontvangen op de inhuur van een 

internationale jurist, belastingadviseur of 

fiscalist voor de beantwoording van een 

kennisvraag, bijvoorbeeld over het opzetten 

van een buitenlandse entiteit. De voucher 

subsidieert 50% van de kosten, met een 

maximum van € 2.500. In aanmerking komen 

mkb’ers met enige ervaring met internationaal 

ondernemen, die zich voorafgaand aan de 

aanvraag georiënteerd hebben op een 

specifieke buitenlandse doelmarkt.  

 

 
Subsidie aanvragen 

Vouchers worden uitgegeven zolang de 

voorraad strekt. Hierbij geldt het first come, 

first serve principe. Wilt u meer weten over het 

aanvragen van deze vouchers? Neem dan hier 

contact met ons op. 
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20 
 

WERK & SCHOLING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Er zijn verschillende subsidies en fiscale 

regelingen die de combinatie van leren en 

werken een stuk aantrekkelijker maken voor 

werkgevers. Heeft u een stagiaire in dienst? 

Of is uw organisatie voornemens een 

externe adviseur in te schakelen om de 

duurzame inzetbaarheid van de 

medewerkers te bevorderen? Dan komt u 

mogelijk in aanmerking voor een 

subsidieregeling in het kader van werk en 

scholing. 
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5. Werk & Scholing 
 

5.1 Subsidieregeling Praktijkleren 

 

 

 

 

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van 

praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of 

werkleerplaats verzorgen kunnen hiervoor tot € 2.700 per leerling subsidie ontvangen. 

  

Over de regeling 

Werkgevers kunnen deze subsidie krijgen bij 

de begeleiding van de volgende groepen: 

 

Vmbo 

Leerlingen die een leer-werktraject volgen in 

het vmbo. Dit traject is specifiek gericht op het 

behalen van een startkwalificatie op het niveau 

van een basisberoepsopleiding. Het 3e en 4e 

leerjaar van de opleiding, die zijn ingericht als 

leer-werktraject, komen in aanmerking voor de 

subsidie. 

 

Mbo 

Alleen bbl-opleidingen die gericht zijn op een 

volledig diploma komen in aanmerking. Voor 

het mbo dienen deze opleidingen te zijn 

opgenomen in het Crebo. 

 

Hbo  

Alleen duale en deeltijdopleidingen komen in 

aanmerking. Het kan hierbij ook gaan om een 

associate degree of een hbo-master. Het gaat 

om een opleiding in het hoger onderwijs 

waarvoor accreditatie is verleend. Daarnaast is 

de opleiding ook opgenomen in het CROHO. 

De code van de opleiding moet opgenomen 

zijn in de onderdelen techniek of landbouw  

en natuurlijke omgeving. 

 

Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een 

arbeidsovereenkomst hebben bij een 

universiteit of een instituut van de KNAW of 

NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken  

zijn gemaakt met een privaatrechtelijke 

rechtspersoon. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Werknemers van een privaatrechtelijke 

rechtspersoon die promotieonderzoek doen  

of een opleiding tot technologisch ontwerper 

volgen. Deze werknemers doen promotie-

onderzoek of volgen de opleiding op grondslag 

van een overeenkomst tussen dat bedrijf en 

een universiteit, die de werknemer begeleidt. 

Ook voor technologisch ontwerpers in 

opleiding die bij het tweede deel van hun 

reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij 

een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan 

men de laatstgenoemde subsidie ontvangen. 

 

Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700  

per gerealiseerde praktijkleerplaats of 

gerealiseerde werkleerplaats. Dit bedrag zal in 

verhouding worden verrekend met de periode 

waarin de werkgever de begeleiding heeft 

verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment 

van het studiejaar starten bij een werkgever. 

Dit bedrag is een tegemoetkoming in 

materiaalkosten, de kosten van een werkgever 

voor de begeleiding van een deelnemer of 

student of een tegemoetkoming in de 

loonkosten of begeleidingskosten van een 

promovendus of technologisch ontwerper in 

opleiding. 

 

 
Aanvraagperiode 

Aanvragen kunnen in de loop van 2018 weer 

worden ingediend. Tot 2019 stelt het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar voor deze 

subsidie.    Klik hier om contact over deze 

regeling op te nemen.
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5.2. Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid 

 
Is uw organisatie van plan een externe adviseur in te schakelen om de duurzame inzetbaarheid van 

de medewerkers te bevorderen? Mogelijk komt uw organisatie dan in aanmerking voor deze subsidie-

regeling van het Europees Sociaal Fonds. De regeling heeft als doel mensen langer en productief aan 

het werk te houden en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de 

advieskosten van een externe adviseur. 

 
Over de regeling 

Een project heeft tot doel het verkrijgen van 

advies met een implementatieparagraaf, dan 

wel het begeleiden van de implementatie van 

een advies, op het terrein van duurzame 

inzetbaarheid van werknemers. Het project 

dient een bijdrage te leveren aan het 

bevorderen van gezond, productief en 

competent werken van indiensttreding tot aan 

pensionering en is gericht op één of meerdere 

van onderstaande thema’s of activiteiten: 

• het bevorderen van gezond en veilig 

werken, waaronder een gezondere 

levensstijl en het terugdringen van 

werkstress; 

• het bevorderen van een leercultuur voor 

werknemers; 

• het stimuleren van interne en externe 

mobiliteit van werknemers, waaronder het 

begeleiden van individuele ambities en 

ondernemerschap; 

• het bevorderen van een flexibele 

werkcultuur met oog op het beter 

kunnen combineren van arbeid en zorg. 

 

 
Alle bedrijven en instellingen die ten minste 

twee werknemers in dienst hebben komen in 

aanmerking voor de regeling. 

 
Subsidiebedrag 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele 

kosten tot een maximumbedrag van € 10.000. 

Voor de berekening van de subsidie wordt het 

uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald 

op maximaal € 100 exclusief btw.  

Voor subsidie komen enkel in aanmerking de 

kosten van de door de adviseur werkelijk 

gerealiseerde uren voor ten minste een van 

volgende activiteiten: 

 

• het opstellen van een advies met een 

implementatieplan; 

• het begeleiden bij het implementeren van 

een advies. 

 

 
Indienperiode 

De regeling is voor dit jaar gesloten, maar gaat 

naar verwachting in het najaar van 2018 weer 

open. 
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Stuur Rogier een mail met als onderwerp ‘loonsubsidies’  

en u ontvangt gratis onze subsidiescan. 

 

5.3. Loonsubsidies en Premiekorting 

 
Het aanbod aan werknemersregelingen is groot en de regelingen zelf zijn vaak complex. Uit 

onderzoek blijkt dat bijna 40% van de werkgevers niet eens weet dat deze regelingen er zijn. Een 

gemiddelde organisatie ontvangt 0,7% van de loonsom aan subsidies, kortingen etc. Terwijl blijkt dat 

voor een gemiddelde organisatie 1,1% mogelijk is. Door de complexiteit laten werkgevers bij een 

gemiddelde loonsom van € 1 miljoen per jaar zo’n € 4.000 liggen. 

 

Over de regeling  

Het gaat hierbij veelal om subsidies, 

premiekortingen en andere loonkosten-

voordelen voor werknemers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Voor veel werkgevers is 

dit ingewikkelde materie. Dit komt door 

veranderende en zeer specifieke wetgeving, 

het ontbreken van specialisme en doordat de 

verantwoordelijkheid ten aanzien van sociale 

zekerheid in veel organisaties verspreid is over 

diverse afdelingen (HR, finance en 

lijnorganisatie).  

 

Subsidiebedrag 

Indien uit de gratis subsidiescan blijkt dat er 

daadwerkelijk voordeel te behalen is op dit 

gebied, dan brengen wij deze regelingen en 

voordelen geheel vrijblijvend voor u in kaart. 

Vervolgens kunnen wij de mogelijkheden voor 

u tegen 15% succes fee verzilveren!  
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