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Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen?
Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen via de fiscale subsidieregelingen
MIA\Vamil en/of EIA. Dit kennisdocument biedt een overzicht van de mogelijkheden.

Naast de fiscale subsidieregelingen is er de stimuleringsregeling ‘Asbestdaken eraf, Zonnepanelen
erop’ die bedoeld is voor agrarische ondernemingen. De voorwaarden van deze regeling verschillen
per provincie.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht met relevante subsidiemogelijkheden.

Naam regeling (Fiscaal) voordeel
Energie-Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investeringskosten extra afschrijven van

de fiscale winst.
Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 36% van de investeringskosten extra afschrijven van de

fiscale winst.
Vrije afschrijving Milieu-investeringen
(Vamil)

75% van de investeringskosten op een willekeurig
moment afschrijven.

Stimuleringsregeling Asbestdaken eraf,
Zonnepanelen erop

Voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-
Holland geldt:
€ 4,50 per m2 asbest met een minimum van 250 m2 en
een maximum subsidiebedrag van € 15.000.

Voorbeeld
U bent agrarisch ondernemer in de provincie Zeeland. U heeft een stal (1.810 m2), die u asbestvrij wilt
maken en waarop u zonnepanelen wilt plaatsen (30 kWp).

Uw onderneming is een eenmanszaak en is winstgevend (52%-tarief). De totale investering bedraagt
€ 85.000. U investeert € 50.000 voor de asbestverwijdering en aanschaf van asbestvrije dakplaten en
€ 35.000 in de zonnepanelen.

Indicatieve voorbeeldberekening

Totale bruto investering in 2014 € 85.000

EIA 41,5% * € 35.000 € 14.525
MIA 36% * € 50.000 € 18.000
KIA1 28%, max. € 15.470 € 15.740

Besparing te betalen (inkomsten)belasting:
52%

€ 25.098        = 52% van (€ 14.525 + € 18.000 + €
15.740)

Regeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ € 8.145         (1.810 m2 * € 4,50)

Netto investering € 51.757

1 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) heeft als doel: het bevorderen van investeringen in het
mkb. Dit is geen subsidieregeling en wordt in dit kennisdocument dan ook niet verder uitgewerkt. Bij
deze berekening is het voordeel van de Vamil-regeling buiten beschouwen gelaten.
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Asbestsanering: 36% MIA en 75% Vamil

Wat komt er in aanmerking De kosten voor het verwijderen van de asbesthoudende
dakplaten, de nieuw aan te schaffen niet-
asbesthoudende dakplaten en de montage van deze
nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels.

Wat komt er niet in aanmerking De kosten voor het afvoeren en storten van de
asbesthoudende dakplaten. Daarnaast komt
asbestsanering in woningen niet in aanmerking.

Maximumbedrag dat in aanmerking komt € 30 per vierkante m2 netto dakoppervlak, € 30 per
strekkende meter dakgoot en € 15 per vierkante m2

netto geveloppervlak.
Moment van aanvraag Tot maximaal drie maanden na de datum van

orderbevestiging.

Zonnepanelen: 41,5% EIA en 75% Vamil

Wat komt er in aanmerking Het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen, met
een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watt
en een spanningsvermogen van 3*80A of minder, op
een locatie waar tegelijk asbesthoudende daken
worden vervangen

Wat komt er niet in aanmerking Het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen indien
asbestsanering al in een eerder stadium heeft
plaatsgevonden

Maximumbedrag dat in aanmerking komt Geen
Moment van aanvraag Tot maximaal drie maanden na de datum van

orderbevestiging.

Asbestdaken eraf, Zonnepanelen erop

Wat komt er in aanmerking Agrarische ondernemingen of loonbedrijven (minimale
standaardopbrengst van € 25.000), voormalig
agrarische ondernemingen en door eigenaren van een
voormalig agrarisch bouwblok, waarbij de sanering van
asbest gepaard gaat met een terugplaatsing van
zonnepanelen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen - Minimumoppervlakte 250 m2 te saneren asbest
- Aanvraag voor de subsidie wordt voor het begin van de
activiteit ingediend.
- Aanvrager beschikt over de noodzakelijke
vergunningen en over een
asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-
540.
- Aanvrager is eigenaar, erfpachter, of pachter van het
asbesthoudende dak en van het dak waar de
zonnepanelen op komen.
- Het aan te schaffen zonnepanelen hebben een
gezamenlijk piekvermogen van 5 kW.

Maximumbedrag dat in aanmerking komt € 4,5 per m2 asbest.
Per aanvrager wordt maximaal € 15.000 verstrekt.

Moment van aanvraag - Aanvraag voor de subsidie wordt voor het begin van de
activiteiten ingediend.
- Subsidies worden verdeeld op basis van binnenkomst
zolang het budget toereikend is.
- Het project wordt voor 31 oktober 2015 uitgevoerd.
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SDE+ subsidie 2014
Naast bovenstaande subsidieregelingen is er de regeling SDE+ (Stimulering Duurzame
Energieproductie). Deze subsidie is bestemd voor relatief grote investeringen in zonnepanelen die
worden aangesloten op een grootverbruikaansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Aanvragers van deze subsidieregeling ontvangen jaarlijks
subsidie voor de opgewekte duurzame energie voor de duur van 8 tot 15 jaar. Zij ontvangen geen
subsidie voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie.

Deze regeling wordt in het kennisdocument verder buiten beschouwing gelaten, aangezien agrarische
ondernemingen vaak niet aan alle SDE-voorwaarden voldoen. Wilt u meer weten over deze regeling,
neem contact op met uw relatiebeheerder of een van onze subsidieadviseurs.

Vanaf 2014 komen projecten niet meer in aanmerking voor zowel Energie Investeringsaftrek (EIA) als
SDE+ subsidie.

In het kort
De EIA en MIA bieden u een extra aftrekpost waarmee u uw fiscale winst kunt verlagen, zodat u
minder belasting hoeft te betalen. U kunt 41,5% van de kosten voor aanschaf en montage van
zonnepanelen extra afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. Met MIA kunt u
36% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, -gevels en –dakgoten extra afschrijven van
uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving.

Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken en/of de
aanschaf van zonnepanelen af te schrijven in een jaar waarin u dat het beste uitkomt. Bijvoorbeeld
alles in het jaar van aanschaf of u verrekent de kosten met een volgend jaar waarin u meer winst
denkt te maken. Uiteraard valt er in andere jaren dan minder af te schrijven. Voor de overige 25% van
de investering gelden de reguliere afschrijvingsregels.

De stimuleringsregeling ‘Asbestdaken eraf, Zonnepanelen erop’ is een netto subsidie, welke u contant
op uw bankrekening ontvangt.

De hoogte van het fiscale voordeel wat EIA, MIA en Vamil u oplevert, is afhankelijk van uw fiscale
situatie zoals de rechtsvorm (BV, eenmanszaak, VOF) en de hoogte van de winst.

Aanvragen van EIA, MIA, Vamil en ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’
Zodra u met de betreffende aannemer(s) afspraken hebt gemaakt en deze afspraken hebt vastgelegd
in een orderbevestiging, kunt u EIA, MIA en Vamil aanvragen.

Let op! U dient EIA, MIA en Vamil uiterlijk binnen drie maanden na datum van orderbevestiging aan te
vragen. Wanneer u meerdere orders tegelijk plaatst, dient u steeds deze aanvraagtermijn in de gaten
te houden.

Bovendien is bij Vamil op de zonnepanelen vereist, dat het vervangen van het asbest dak en het
plaatsen van de zonnepanelen tegelijk worden uitgevoerd. Dat betekent dat direct na het vervangen
van het asbest dak op de nieuwe dakplaten de zonnepanelen moeten worden aangebracht.

U dient ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ in vóór het daadwerkelijke verrichten van de activiteiten,
vanaf het moment van orderbevestiging van beide activiteiten.

Voorbeeld
U komt op 1 juli 2014 met de aannemer overeen dat het asbest dak in de tweede week van oktober
2014 wordt vervangen. Bovendien tekent u een koopovereenkomst voor de aanschaf en montage van
zonnepanelen op 7 juli 2014. In deze opdracht is opgenomen dat de zonnepanelen ook in de tweede
week van oktober worden geplaatst.

Voor de kosten van het vervangen van het dak kunt u tot en met 1 oktober 2014 MIA\Vamil
aanvragen. U kunt voor de kosten van de aanschaf van zonnepanelen tot en met 7 oktober 2014 EIA
en Vamil aanvragen. Na deze data bent u te laat met het indienen van een aanvraag.
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Voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ kunt u vanaf 7 juli 2014 tot uiterlijk de start
van de activiteiten (tweede week van oktober) een aanvraag indienen. Aangezien de subsidie van
deze regeling wordt verdeeld op basis van binnenkomst zolang het budget toereikend is, kan dit het
beste tijdig worden gedaan.

Dit kennisdocument geeft de inhoud van deze regelingen in het kort weer. Voor meer informatie en/of
ondersteuning kunt u contact opnemen met Twan de Laat, subsidieadviseur bij DRV Subsidie Advies,
via e-mail t.de.laat@drvsa.nl en telefoon 076-5233033.


