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Fiscale subsidiewijzer duurzame bouw 2020  
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Nicolaas Maessingel 271C  Telefoon  +31 (0) 78 65 10 300 
3311 KS Dordrecht E-mail      info@kvmc.nl 

Fiscale subsidiewijzer duurzame bouw 2020 
 
Subsidie aanvragen binnen 3 maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan!  
 
Voorbeelden investeringen MIA (13,5/27/36% percentage afhankelijk van investering) en VAMIL 
(75% vrije afschrijving milieu-investeringen)  
 

• Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product;  
• Bamboecomposiet in (onderdelen van) een bouwwerk of product;  
• Verwarmingsketel met low-NOx brander (≤ 20 of ≤ 30 milligram NOx per m³ rookgas);  
• Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander ≤ 40 mg NOx/Nm³;  
• Filterinstallatie voor hout- en pelletstook.  

 
• Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content; 
• Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking;  
• Bioasfalt;  
• Circulaire keuken met terugnamegarantie;  
• Modulair herbruikbaar wandsysteem;  
• Vegetatiedak (groen dak);  
• Gevelbegroeiingssysteem (in- en uitpandig);  
• Infiltratiesysteem voor regenwater;  
• Voorziening voor het bufferen van regenwater;  
• Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving.  

 
• Circulair utiliteitsgebouw (met of zonder industriefunctie);  
• Circulaire woning;  
• Gerenoveerd of nieuw gebouw volgens BREEAM-NL;  
• Gerenoveerd of nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.3;  
• Gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED 4 BD+C. 

 
Voorbeelden investeringen EIA (45% energie-investeringsaftrek)  
 

• Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe of bestaande 
bedrijfsgebouwen;  

• Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen (labelsprong); 
• HR-luchtverwarmer en steunventilator;  
• Direct gasgestookt stralingspaneel, condenserende boiler, warmwaterdoorstroomtoestel; 
• Warmtepomp(boiler);  
• Warmtewisselaar voor vrije koeling;  
• Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht; 
• Systeem voor benutting van afvalwarmte;  
• Adiabatische luchtkoeling;  
• Luchtdicht luchtverdeelsysteem (minimaal LUKA C);  
• HR-glas voor bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen;  
• Isolatie voor bestaande constructies;  
• LED-buis/verlichting voor bestaande gebouwen;  
• Besparingssysteem voor verlichting en/of klimaatinstallaties;  
• HR-pomp;  
• Zonnepanelen (> 15 kWp) of zonnecollectoren;  
• Ketel of kachel gestookt met biomassa. 

 
Vragen? Stel ze aan een van de adviseurs van Ingenieursbureau KVMC  
info@kvmc.nl  
078 – 651 03 00  
 
 


