
 

 

Sustainable Investing – fiscale stimuleringsmaatregelen voor portfoliobedrijven  

 

Investeerders, zoals private equity en impact fondsen, richten zich bij transacties en in het 
portfoliobeheer steeds vaker of uitsluitend op duurzame investeringen. De cijfers liegen er niet om. In 
2020 kopte het FD: ‘Durfinvesteerders steken een recordbedrag in Nederlandse klimaatstart-ups’. 
’Durfinvesteerders steken meer geld dan ooit in Nederlandse 'climate tech'-bedrijven. Samen haalden 
ze dit jaar €620 mln aan durfkapitaal op. Dat is ruim vijf keer zoveel als in 2019, het jaar vóór corona. De 
waardering van alle Nederlandse start-ups die zich bezighouden met klimaattechnologie is inmiddels 
opgelopen naar bijna €7 mrd.’ Nederland neemt wereldwijd de 8e plaats in voor investeringen in 
klimaattechnologie, terwijl het klimaattechnologie-ecosysteem van Amsterdam het op vier na grootste 
in Europa is. 

Waardecreatie is daarbij een belangrijke overweging, zo volgt uit diverse onderzoeken. Waar ESG focus 
historisch gezien gericht was op het mitigeren van risico’s, lijkt de steeds toenemende nadruk op 
duurzaamheid een blijvende trend. Positieve ESG-prestaties stuwen de waarde van bedrijven. Dit komt 
mede door de mogelijkheid tot subsidies en overheidssteun.     

Nederland kent diverse fiscale stimuleringsregelingen die interessant zijn voor portfoliobedrijven met 
duurzame activiteiten, waaronder:  

- Energie-investeringsaftrek (EIA) 
EIA biedt de mogelijkheid om 45,5% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten (inclusief 
advieskosten) van duurzame energie-investeringen ten laste van de winst te brengen in het jaar van 
investering.  

- Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
MIA biedt de mogelijkheid om tot 45% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten (inclusief 
advieskosten) van milieu-investeringen ten laste van de winst te brengen in het jaar van investering. 
Indien de EIA wordt geclaimd is het niet mogelijk om de MIA toe te passen.  

- Willekeurige afschrijving (VAMIL) 
Naast de MIA kan op milieu-investeringen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Dit kan een 
cashflowvoordeel opleveren. In combinatie met de MIA kan de VAMIL een netto belastingvoordeel 
opleveren van 14% (2022) op het geïnvesteerde bedrag.  

- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
Voor investeringen tot EUR 332k (2022) kan naast de EIA of MIA ook KIA geclaimd worden. Afhankelijk 
van het investeringsbedrag in een kalenderjaar kan de KIA oplopen tot 28% van het investeringsbedrag.  

- Innovatiebox 
Kwalificerende voordelen worden onder de innovatiebox effectief belast tegen een tarief van 9% in 
plaats van 25,8% (2022). Afhankelijk van de omvang van de belastingplichtige gelden specifieke 
toegangstickets. In ieder geval dient sprake te zijn van een zelfontwikkeld immaterieel activum waarvoor 
een S&O verklaring is afgegeven onder de WBSO.  
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Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op een fictie waarbij de kwalificerende 
voordelen worden vastgesteld op 25% van de winst met een maximum van EUR 25k. Dit voorkomt 
administratieve lasten en is met name interessant voor kleine belastingplichtigen.  

- Loonkostenaftrek voor innovatieve activiteiten (WBSO) 
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) vergoedt een deel van de loonkosten voor 
R&D (S&O) projecten. Daarnaast kan een aftrek worden ontvangen voor andere kosten en uitgaven van 
een R&D project zoals de inkoop van materialen. De WBSO aftrek is afhankelijk van het aantal R&D uren 
en het uurtarief.  

- Geen dividendbelasting voor groene beleggingen  
Er geldt een vrijstelling voor Nederlandse dividendbelasting ten aanzien van de opbrengsten van 
aandelen in bepaalde banken en beleggingsinstellingen die groene beleggingen aanbieden. 

Belangrijkste aandachtspunten 
• Voor de MIA, EIA en VAMIL geldt dat de aanvraag binnen 3 maanden na het aangaan van de 

verplichting bij het RVO binnen moet zijn. Dit is een harde termijn.  
• De MIA en EIA kunnen niet op dezelfde investering worden toegepast. Samenloop van de 

MIA/EIA en de KIA is wel mogelijk.  
• WBSO kan alleen worden aangevraagd voor toekomstige werkzaamheden.  
• Houd rekening met een (gedeeltelijke) terugname van het voordeel als de investeringen weer 

worden vervreemd.  
 

Taxand heeft gespecialiseerde teams voor M&A, Start- en scale-ups en Energy. Neem contact op met 
uw adviseur bij Taxand voor meer informatie over Sustainable Investing, en de mogelijkheid om gebruik 
te maken van fiscale stimuleringsmaatregelen.  

 

 


