Fiscaal voordeel (EIA) voor
een energiezuinige land- en
tuinbouw
Ondernemers in de land- en tuinbouw kunnen in 2012 weer gebruik
maken van de Energie-Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een fiscale
aftrekmogelijkheid voor investeringen in energiebesparende
bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Investeren in energiebesparing levert u niet alleen een lagere energierekening op, maar
wellicht ook een fiscaal voordeel.

Hoe werkt de EIA?
Investeert u in energiebesparende maatregelen of past u duurzame
energie toe, dan betaalt de overheid daaraan mee. Het bedrijfsmiddel moet wel zijn opgenomen in de energielijst. Met de EIA kunt u
profiteren van een fiscaal voordeel: u betaalt minder winst- of
inkomstenbelasting. Ondernemers kunnen 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Bij een belastingpercentage van 25% betekent dit een netto voordeel van 10%.

Energielijst
Meer dan 140 bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor EIA. De
energielijst bevat meerdere technieken die interessant kunnen zijn
voor uw sector.
Isolatie tuinbouwkassen
• Horizontale energieschermen, gevelschermen en 		
buitenschermen
• Isolatie gevels bestaande kas
• Kasdek of kasgevel

•
•
•
•

Warmte, CO2-bemesting en belichting in tuinbouwkassen
Afvalwarmte benutten
Lage temperatuur luchtverwarmer tuinbouwkassen
LED-belichting voor tuinbouwgewassen
Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus

• Rookgasreiniging voor CO2-bemesting
• Systeem voor koelen en verwarmen van semi(gesloten) 		
tuinbouwkassen
• Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan 		
tuinbouwkassen
• Warmtepomp

•
•
•
•
•
•

Ventilatie, klimaat tuinbouwkassen
Debietregeling ventilator
Energiezuinige klimaatregeling
Hogedrukverneveling
Injectiebeluchting
Luchtcirculatiesysteem
Luchtontvochtiger met tussengeschakelde warmtewisselaar
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•
•
•
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•
•

Landbouw en veeteelt
Debietregeling ventilator, gelijkstroomventilator, steunventilator
Energiezuinige koelinstallatie
Ethyleenmeter
Inblaasvochtregeling voor teeltcel paddenstoelen
Isolatie bestaande constructies
Isolatie van koel- of vriesruimten
Laaghangende verwarming voor bestaande pluimveestallen
LED-verlichting
Efficiënte verlichting voor bestaande gebouwen
Luchtionisatie rijpingsruimte kaas
Melkvoorkoeler
Warmteterugwinning uit ventilatielucht

•
•
•
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•

Duurzame energie
Aardwarmtewinning
Aërobe biomassareactor
Biogasopwaardeerinstallatie
Biomassaketel of biowarmtekracht
Warmte- en koudeopslag in de bodem
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Grondwarmtewisselaar
Vergistingsinstallatie voor droge biomassa
Windturbine
Zonnecollectoren

‘Generieke’ bedrijfsmiddelen
• Voor bestaande of nieuwe gebouwen
• Voor bestaande of nieuwe processen (hier vallen tuinbouwkassen
onder)
• Voor duurzame energie
Staat uw bedrijfsmiddel niet ‘specifiek’ vermeld op de energielijst,
maar kunt u wel aantonen dat u voldoet aan de besparingsnorm
dan kunt u met een ‘generieke’ aanvraag mogelijk toch in aanmerking komen voor EIA. Raadpleegt u voor de meest recente eisen de
Energielijst 2012. Deze kunt u downloaden van de website.

Zelf een bedrijfsmiddel voorstellen voor de Energielijst
Elk jaar past de overheid de Energielijst aan. Iedereen kan voorstellen indienen voor nieuwe energiebesparende technieken op de lijst.
Download het formulier hiervoor op www.agentschapnl.nl/eia.

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op www.agentschapnl.nl/eia. Daar staat
ook hoe u digitaal kunt melden in het eLoket van Agentschap NL.
Om in te kunnen loggen heeft u eHerkenning nodig.
Heeft u vragen over de EIA? Neem u dan contact op met een
adviseur via de helpdesk EIA, telefoon (088) 602 3430 of mail naar
eia@agentschapnl.nl.
Kijk ook eens in de milieulijst, daarin staan 400 voorbeelden van
milieuvriendelijke technieken onder andere voor de land- en
tuinbouwsector; www.agentschapnl.nl/miavamil. Interessante
technieken voor de landbouw zijn bijvoorbeeld duurzame of
biologische stallen, kleinschalige mestverwerking en fijnstofreductie in pluimveestallen. Voor de glastuinbouw zijn dat biologische
kassen, duurzame glastuinbouw, UV-gewasbescherming en
collectieve regenwateropslag.

Colofon
De EIA regeling is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie (EL&I) in samenwerking met het ministerie van
Financiën. Agentschap NL en de Belastingdienst verzorgen de uitvoering.
Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van EL&I. Agentschap NL
voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie
en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven,
kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering,
netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de
samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de
toekomst.
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