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Efficiency en innovatie

Veel projecten komen voor subsidie in aanmerking en er bestaan veel verschillende

subsidieregelingen en fondsen. De subsidiewereld is een dynamisch, uitgebreid en

complex geheel dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Dit overzicht

noemt een aantal belangrijke nationale en regionale regelingen op het gebied van

procesefficiency en -innovatie.

Regionale subsidies, nationale regelin-
gen, Europese fondsen. De uitgebreide
subsidiewereld bestaat uit veel verschil-
lende, voortdurend veranderende rege-
lingen. De selectie van nationale en inter-
nationale regelingen in dit overzicht be-
perkt zich tot regelingen op het gebied
van:
– Investeringsbevordering in een nieuw

duurzaam bedrijfsmiddel of in be-
drijfsgebouwen;

– Regionale ontwikkeling gericht op re-
gionale versterking door samenwer-
king, verbetering van bestaande en
nieuwe bedrijvigheid;

– Ontwikkeling en innovatie ten behoe-

ve van een nieuw product of nieuwe
dienst;

– Duurzame energie en milieutechnolo-
gie gericht op het stimuleren van
energiebesparing en het gebruik van
duurzame energie en milieuvriende-
lijke energietechnieken. 

Belangrijk is dat investeringsplannen ook
zonder deze tegemoetkoming realistisch
zijn. De regelingen moeten niet leidend
zijn, maar bieden een financieel voordeel
als beloning voor wenselijk gedrag.

Investeringsbevordering
Investeringen in bedrijfsmiddelen die
leiden tot doelmatiger energiegebruik,
minder milieuverontreiniging of betere
arbeidsomstandigheden kunnen tot 44%
fiscaal aftrekbaar zijn van de winst. Voor-
waarde is dat de nieuwe bedrijfsmidde-
len voorkomen op de EIA-, MIA of FAR-
BO-lijsten (EIA = energie-investeringsaf-
trek, MIA = mililieu-investeringsaftrek,
FARBO = Regeling willekeurige afschrij-

ving Arbo-investeringen). Bepaalde be-
drijfsmiddelen die vallen onder de VAMIL
(Willekeurige afschrijving milieu-inves-
teringen) kunnen daarbij fiscaal vrij wor-
den afgeschreven. Dit betekent dat de
heffing wordt uitgesteld door het naar
voren schuiven van de afschrijving, zodat
liquiditeit- en rentevoordeel ontstaan.
Met ingang van 2005 is de FARBO-rege-
ling omgezet in een subsidieregeling die
maximaal 10% van de investering ver-
goedt, tot maximaal ¤ 25.000.
Daarnaast bestaan aantrekkelijke regio-
nale investeringspremieregelingen (IPR)
die vestigings-, uitbreidings- en her-
structureringsprojecten ondersteunen
waarbij extra arbeidsplaatsen worden
gecreëerd. Subsidiabel zijn bijvoorbeeld
kosten van bedrijfsgebouwen en duurza-
me bedrijfsuitrusting (aanschaf, aanpas-
sing en verwerving). De regeling is vaak
stapelbaar met andere subsidies tot een
bepaald maximum. Veelal worden deze
regelingen provinciaal beheerd (kader
1).

Regionale ontwikkeling
Om voor regionale subsidies in aanmer-
king te komen, moeten projecten aan-
sluiten bij het provinciaal economisch
beleid. Dit zijn bijvoorbeeld projecten
gericht op:
– stimulering van bestaande economi-

sche activiteiten, zoals versterking van
MKB- kennisinfrastructuur of stimule-
ring van kennisintensieve sectoren;

– optimalisering van de bedrijfsomge-
ving, zoals bereikbaarheid, herstruc-
turering en vernieuwend ruimtege-
bruik;

– stimulering van nieuwe economische
activiteiten, zoals (door-)startende
ondernemingen;

– samenwerking tussen bedrijfsleven en
onderwijs ter verbetering (kader 1).

Ontwikkeling en innovatie
Voor innovatie tot stand gebracht binnen
het eigen bedrijf geeft de overheid fiscale
steun via de WBSO-regeling. Hiervoor
komen technisch wetenschappelijk on-
derzoek en ontwikkelingsprojecten van
producten, processen of programmatuur
in aanmerking.
De innovatiesubsidie samenwerkingspro-
jecten (IS) heeft tot doel bevordering van
nationale en internationale technologi-
sche samenwerking. De regeling is ge-
richt op samenwerking tussen onderne-
mingen onderling en samenwerking tus-
sen ondernemingen en openbare onder-
zoeksinstellingen. De subsidie ligt tussen
25 en 50% van de projectkosten. Deelna-
me van een kennisinstelling of een inter-
nationale partner geeft 10% extra subsi-
die, evenals deelname van MKB-onder-
nemers in een samenwerkingsverband.
De beoordelingscriteria zijn technologi-
sche innovatie, samenwerking, duur-
zaamheid en economisch perspectief.
Binnen het Co-innovatieprogramma
Duurzame agrofoodketens werken
onderzoekers samen met het bedrijfsle-
ven aan het oplossen van de kennisvraag-
stukken binnen pilotprojecten. Die zijn
gericht op de ontwikkeling van kennis en
innovatie, niet op de implementatie
daarvan. Voor pilots binnen het thema
transportbesparing is nog budget, ande-
re thema’s zijn inmiddels uitgeput.

Duurzame energie en milieutechnologie
De verscheidenheid aan subsidieregelin-
gen met betrekking tot duurzaam ener-
giegebruik is groot. Veel van de eerder
genoemde regelingen zijn ook toepas-
baar op duurzaam energiegebruik. Speci-
fieke regelingen zijn de Energie Onder-
zoek Subsidie (EOS), het Programma
Transportbesparing en het CO2-reductie-
plan.
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esteringen en innovaties
Overzicht subsidieregelingen
Regelingen investeringsbevordering Informatie te vinden op

EIA, MIA/VAMIL www.belastingdienst.nl
EIA www.senternovem.nl
MIA/VAMIL www.vrom.nl
FARBO www.szw.nl

Regionale investeringspremieregelingen

Kompas van het Noorden (Groningen, Friesland, Drenthe) www.snnonline.nl
Noord-Holland via Fonds investeringen www.noord-holland.nl
Investeringspremieregeling Flevoland www.flevoland.nl
Investeringspremieregeling Limburg www.liof.nl
Investeringspremieregeling Twente (Gelderland en Overijssel) www.oostnv.nl
Noordoost Brabant via Ceres en Stimulus investeringsregeling www.syntens.nl of www.stimulus.nl

Overige regionale regelingen

Utrecht via de Subsidieverordening economische en www.provincie-utrecht.nl
toeristische ontwikkeling
Vitaal platteland Zeeland 2000-2006 www.zeeland.nl
Zuid-Holland via Verordening kenniseconomie www.pzh.nl
Verordening innovatie stimuleringsregeling Overijssel www.prv-overijssel.nl

Ontwikkeling en innovatie

Innovatie binnen eigen bedrijf www.senternovem.nl/wbso/
(Inter)nationale technologische samenwerking www.senternovem.nl/

innovatiesubsidiesamenwerkingsprojecten/
Ontwikkeling kennis en innovatie binnen agrofoodketens www.akk.nl/programmas.html

Milieutechnologie en duurzame energie

Energiebesparing en gebruik duurzame energie www.senternovem.nl/eos
Besparing van transportvolume www.transportbesparing.nl/
Verminderen CO2-uitstoot door goederenverkeer en vervoer www.co2reductie.nl/
Milieu- en technologieinnovatie www.senternovem.nl/milieutechnologie/
Duurzaam opgewekte elektriciteit www.enerq.nl

Europese regelingen

Europees Programma KP6 www.senternovem.nl/egl/index.asp of fp6.cordis.lu/fp6/
home.cfm

Europees Programma KP7 www.senternovem.nl/egl/nieuws/voedsel_landbouw_en_
biotechnologie_in_zevende_kaderprogramma.asp

MKB in KP6 http://www.senternovem.nl/eglmkbparticipatie/
mkb_programmas/CRAFT/Index.asp

Algemeen

Uitvoerend agentschap van EZ www.senternovem.nl
Ondernemers die zelf willen nagaan of ze voor subsidie in www.subsidieshop.nl/ of www.senternovem.nl/
aanmerking kunnen komen senternovem/da.asp
Startende ondernemers op basis van een technische vinding www.technopartner.nl
Nieuws over subsidies voor de voedingssector www.foodholland.nl/subsidies/home.html
Overheidsinformatie, o.a. over opleiding, scholing en http://overheidsloket.overheid.nl.
kennisoverdracht
De genoemde website-adressen kunnen in de loop van de tijd veranderen.
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De EOS-regeling bevat een onderzoeks-
deel en een investeringsdeel. Voor veel
bedrijven is de investeringsregeling
EOS:Demo het meest interessant. Doel is
energiebesparing en/of toename van het
gebruik van duurzame energie door toe-
passing van nieuwe technologieën in een
realistische gebruiksomgeving.
Het Programma Transportbesparing wil
het aantal tonkilometers beperken en zo
de groeiende milieubelasting en een ver-
dere verstopping van de wegen een halt
toeroepen. Bedrijven worden gestimu-
leerd tot innovaties op het gebied van
transportpreventie, bijvoorbeeld beper-
king van het te verplaatsen volume en/of
gewicht, beperking van de afstand van de
te vervoeren goederen en nadrukkelijk
ook niet-logistieke verbeteringen. Zowel
haalbaarheidsprojecten, demonstratie-
projecten als kennisoverdrachtprojecten
kunnen worden ingediend. De Subsidie-
regeling CO2-reductie verkeer en vervoer
richt zich via verschillende uitvoerings-
programma’s op de vermindering van de
CO2-uitstoot door verkeer in Nederland.
Daarbij gaat het om het stimuleren van
nieuwe technieken, methoden en werk-
wijzen. De regeling richt zich op investe-
ringsprojecten, toepassingsprojecten en
kennisoverdrachtprojecten die leiden tot
een reductie van goederen- en personen-
vervoer.
Het subsidieprogramma Milieu & Tech-
nologie bestaat uit de onderdelen Tech-
nologie in de markt,  Toepassen in de
praktijk en Samenwerken (nieuw onder-

deel in 2005). Het stimuleert de ontwik-
keling, demonstratie en toepassing van
innovatieve milieugerichte technologie in
het industriële MKB in Nederland. Pro-
ject of samenwerking moet gericht zijn
op het terugdringen van milieuvervuiling.
Op het Nederlandse net aangesloten pro-
ducenten die een productie-installatie
voor duurzame of klimaatneutrale elek-
triciteit instandhouden of beheren en op
het Nederlandse net aangesloten produ-
centen die elektriciteit opwekken met
een warmtekrachtkoppeling (wkk) kun-
nen gebruik maken van de MEP, een
regeling die duurzaam opgewekte elek-
triciteit stimuleert. Voorbeelden zijn
elektriciteit opwekken uit biomassa of
het gebruik van een warmte/krachtinstal-
latie.

Europese regelingen
In Europees verband organiseert en on-
dersteunt het KP6-programma de sa-
menwerking tussen bedrijven, onder-
zoekscentra en universiteiten op het ge-
bied van onderzoek, technologische ont-
wikkeling en demonstratie. Activiteiten
vinden plaats binnen thematische onder-
zoeksgebieden, zoals Voedselveiligheid
en risico’s voor de gezondheid. De EU wil
vooral het MKB ondersteunen met speci-
fieke regelingen voor collectief en coöpe-
ratief onderzoek (CRAFT).
De plannen voor KP7, de opvolger van
KP6, zijn op 7 april gepresenteerd. Het
thema Voedselveiligheid is in KP7 uitge-
breid tot ‘Food, Agriculture and Biotech-

nology’. Doelstelling is om een Europese,
op kennis gebaseerde ‘bio-economie’ te
ontwikkelen. De term bio-economie om-
vat hierbij alle industrieën en economi-
sche sectoren die zich bezighouden met
productie, management en verwerking
van biologische hulpbronnen (bijvoor-
beeld landbouw, visserij, levensmidde-
lenindustrie en bosbouw). Het totale
budget voor ‘Food, Agriculture and Bio-
technology’ is voorgesteld op ¤ 2,5 mil-
jard, verdeeld over zeven jaar. Ter verge-
lijking: het budget van Food Quality and
Safety in KP6 was ¤ 650 miljoen over vier
jaar.

Zelf doen of uitbesteden?
Zelf doen of hulp van een adviseur inroe-
pen? Dat zijn de twee mogelijke wegen
bij subsidieaanvragen. Een adviseur be-
spaart tijd en risico. Hij kan adviseren

over andere minder voor de hand liggen-
de subsidiemogelijkheden, maar hij
brengt ook kosten in rekening. Een vrij-
blijvend oriënterend gesprek is een be-
langrijk hulpmiddel om te onderzoeken
of de deskundigheid en werkwijze van de
adviseur (uurtarief of ‘no cure no pay’)
aansluiten bij de vragen van het bedrijf.

Rob Janssens
Ir. R.J.J. Janssens, DLV Adviesgroep, Wageningen, 0317-

491544, r.janssens@dlv.nl, www.dlvsubsidieadvies.nl.

De overheid biedt fiscale steun voor innovatieve projecten.

Een adviseur bespaart tijd en risico


