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Rekenvoorbeelden SSEB Retrofit  
 

Plaatst u een SCR-katalysator op uw bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig? Dan komt deze  

(inclusief de kosten voor de inbouw) mogelijk in aanmerking voor de SSEB Retrofit.  

Rekenvoorbeeld 1 

 

Een groot bedrijf bouwt een bouwwerktuig om met een SCR-katalysator. 

 

Aanschaf SCR katalysator               € 150.000 

Inbouw SCR katalysator (inclusief materiaal en manuren)  €   25.000 

Enkelstukskeuring                  €   50.000 

Totaal netto investeringskosten             € 225.000 

 

Het gaat om een groot bedrijf waardoor de subsidie 40% van de netto investeringskosten bedraagt  

40% van € 225.000 is € 90.000. 

 

Het forfaitaire percentage Milieu-investeringsaftrek van 11,25% wordt standaard berekend over de 

investeringskosten van de ombouw en afgetrokken van het subsidiebedrag. In dit voorbeeld wordt er dus 

11,25% over € 225.000 berekend = € 25.312,50. Het subsidiebedrag wordt dan 40% van de meerkosten 

= € 90.000 - € 25.312,50 = € 64.687,50. 

 

Rekenvoorbeeld 2 

 

Een klein bedrijf bouwt een bouwwerktuig om met een elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of niet 

loodhoudende accu. 

 
Retrofit emissieloze aandrijflijn 

Aanschafkosten elektromotor          €   50.000 

Aanschafkosten Batterij            € 100.000 

Besturingselektronica             €   20.000 

Inbouwkosten (incl. materiaal en manuren)    €   25.000 

CE markering               €   25.000 

Montagemateriaal              €   20.000 

Totaal netto investeringskosten         € 240.000 

 

Het gaat om een klein bedrijf waardoor de subsidie 50% van de netto investeringskosten bedraagt.  

50% van € 240.000 is € 120.000. 

Het forfaitaire percentage Milieu-investeringsaftrek van 11,25% wordt standaard berekend over de 

investeringskosten van de ombouw en afgetrokken van het subsidiebedrag. In dit voorbeeld wordt er dus 

11,25% over € 240.000 berekend = € 25.312,50. Het subsidiebedrag wordt dan 50% van de meerkosten 

= € 120.000 - € 27.000 = € 93.000. 
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Rekenvoorbeeld 3  
 

De aanvrager gaat een bouwwerktuig hermotoriseren.  
 

Aanschafkosten nieuwe Fase V motor     € 60.000 

Installatie nieuwe motor          € 15.000 

Leidingwerk/besturingssoftware       € 15.000 

Materiaalkosten             €   8.000 

Totaal netto investeringskosten       € 98.000  

 

Het subsidiepercentage bedraagt bij hermotorisering 15% van de investeringskosten. In dit voorbeeld is 

dat 15% van 98.000. Het subsidiebedrag wordt dan € 14.700. 

Het forfaitaire percentage Milieu-investeringsaftrek van 11,25% wordt niet in mindering gebracht op het 

subsidiebedrag. 

 

Meer weten?  

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit 
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