
DE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR CIRCULAIRE 
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Dinsdag 29 maart 2022



INHOUD

◼ Introductie 

◼ Thema circulair bouwen 

◼ Subsidiemogelijkheden 

Vragen tussendoor?

→ Zet het in de chat



INTRODUCTIE

◼ Ernestien Salomons en Wouter Berghuis - Subsidieadviseurs bij 

Subvention

◼ Onafhankelijk subsidiebureau sinds 1998

◼ 40 medewerkers

◼ Twee locaties + adviesloket

◼ Enschede – BREEAM Excellent

◼ Zwolle – Energielabel A 

◼ Adviesloket Universiteit Twente / The Gallery

◼ Focus op subsidies voor investeringen en (technische) innovatie

◼ Zusterorganisatie Zienergie

◼ Projectmanagement EPA woningen, certificeringstrajecten



Woningcorporaties

Industrie

ICT

Vastgoed

Agrarisch



Subvention onderzoekt de optimale combinatie tussen:

◼ Geldelijke subsidies

◼ Energieopwekkingssubsidies

◼ Fiscale stimuleringsmaatregelen

◼ Bijzondere financieringen

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

CO2-uitstoot
49% minder dan

in 1990

CO2-uitstoot
95% minder dan

in 1990

1994: Klimaatverdrag
1997: Kyoto-protocol
2016: Akkoord van Parijs
2019: Klimaatakkoord 

Nederland

Elektriciteit 70% uit 
hernieuwbare 

bronnen

Industrie circulair
en CO2-uitstoot nihil

Landbouw 
klimaatneutraal

Mobiliteit zonder 
uitstoot

7 miljoen woningen
en 1 miljoen gebouwen 

aardgasvrij 

2050

2030

2020

MAATSCHAPPELIJKE 
UITDAGINGEN

Overheidsdoelstellingen zoals:

◼ Milieubescherming

◼ Versterken (kennis)economie

◼ Maatschappelijke doelstellingen

◼ Klimaatakkoord Nederland

(28 juni 2019)

KERNTHEMA’S EN 
DOELEN SUBSIDIES

DE SUBSIDIEWERELD



WAAROM CIRCULAIR BOUWEN

Toenemende vraag naar 

grondstoffen

Afhankelijkheid van 

andere landen

Samenhang met 

klimaat(doelen)



50% van het grondstofverbruik35% van de CO2-uitstoot30% van het waterverbruik



WAAR KOMT HET VANDAAN

2016: Programma NL circulair in 2050

2018: Transitieagenda circulaire bouweconomie

2019: Uitvoeringsprogramma circulaire 

economie 2019 – 2023

2030: 50% minder gebruik van grondstoffen

Beschermen van materiaalvoorraden

Beschermen van het milieu

Beschermen van de bestaande waarde

Vooruitlopen op wet- en regelgeving

Koploper zijn in kennis en ervaring

2015: EC: Closing the loop – An EU 

action plan for the circular economy

2016: Council conclusions on the EU 

action plan for the circular economy



DOELSTELLINGEN CIRCULAIR BOUWEN

Beschermen van 

bestaande waarde

Bestaande waarde 

beschermen betekent dat 

(deel)objecten zo lang 

mogelijk behouden blijven, 

van zo goed mogelijke 

kwaliteit blijven en zo goed 

mogelijk gebruikt blijven 

worden. 

Beschermen van 

materiaalvoorraden

Materiaalvoorraden 

beschermen betekent zorgen 

dat materiaalvoorraden niet 

worden uitgeput, zodat deze 

gebruikt kunnen blijven 

worden.

Beschermen van het 

milieu

Milieu beschermen 

betekent zorgen dat de 

leefomgeving van mens en 

dier van goede kwaliteit 

blijft.



VISIE EN AANPAK CIRCULAIR BOUWEN

In 2050 is de bouw bij ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van bouwwerken zo 

georganiseerd dat deze objecten duurzaam worden gebouwd, (her)gebruikt, onderhouden en 

ontmanteld. 

Circulair bouwen 

en ontwerpen

Meten van circulariteit 

en datavoorziening

Waardering en 

financiering



1E CIRCULAIRE WONINGEN IN TWENTE

Realisatie 7 circulaire woningen in Enschede

◼ Opdrachtgever: De Woonplaats

◼ Aanneemsom:  € 1.5 miljoen incl. btw en meerwerk

Subsidies:

◼ RVV Nieuwbouw: € 175.000

◼ MIA: € 75.816 (MIA-regeling 2020)*

◼ ISDE: € 12.800

◼ Provinciale subsidie: € 70.000

◼ Totaal: € 333.616 (22,5% van de aanneemsom)

* Conform regelgeving van het desbetreffende jaar kan het MIA-voordeel veranderen. 



IMPRESSIE PROJECTEN MIA SUBVENTION



SUBSIDIE VOOR CIRCULAIRE WONINGEN

Milieu-investeringsaftrek

◼ Fiscale subsidie voor investeringen in circulaire woning

◼ Toepasbaar voor zowel nieuwbouw als renovatie

Voorwaarden

◼ MPG berekening: ≤ € 0,549 per m2 BVO per jaar

◼ Technische voorschriften, keuze uit drie opties

◼ Duurzaam hout (nieuw hout conform CoC-methode)

◼ Assessorwerkzaamheden

◼ Materialenpaspoort



WAT IS DE MILIEU-INVESTERINGSAFTREK?

◼ De MIA is een fiscale subsidie op geselecteerde milieuvriendelijke investeringen

◼ De fiscale subsidie is een extra investeringsaftrek waarmee de belastbare winst van 

een ondernemer wordt gedrukt, wat leidt tot minder belastingafdracht.

◼ Voor de berekeningen van de subsidie gaan wij uit van het toptarief Vpb (25,8%).

◼ De subsidie bedraagt een percentage over de in aanmerking komende 

investeringskosten.

◼ Uit de jaarlijks door RVO gereviseerde Milieulijst blijkt welke investeringen onder 

welke voorwaarden voor subsidie in aanmerking komen. 



WIE KOMEN ERVOOR IN AANMERKING?

◼ De MIA is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting en zakelijk investeren. 

◼ De fiscale eenheid waartoe de onderneming behoort, moet winst maken of hebben gemaakt 

(carry forward onbeperkt verrekenbaar of één jaar carry back “verliesverrekening”).

◼ De investering moet minimaal vijf jaar op de bedrijfsbalans van de investeerder geactiveerd 
blijven (anders is er fiscaal sprake van een desinvestering).

◼ De investering moet binnen een jaar na opdracht voor 25% betaald zijn, of in gebruik genomen.

◼ De investering moet binnen drie jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering is 
gedaan, in gebruik zijn genomen.

◼ De subsidieaanvragen moeten binnen drie maanden na overeenkomst (mondeling of 

schriftelijk) ingediend zijn (dat kan een aannemersovereenkomst zijn, maar ook een 
koopovereenkomst).



WAT IS HET SUBSIDIEVOORDEEL?

De MIA is een fiscale subsidie; het is een extra investeringsaftrek waarmee de belastbare 

winst van een ondernemer wordt gedrukt – en dus minder belasting.

◼ De subsidie wordt berekend over het investeringsbedrag in de circulaire woningen.

◼ In 2022 is het subsidievoordeel maximaal 11,61% van het investeringsbedrag. 

◼ Voor circulaire woningen geldt dat getoetst moet worden of het berekende 

subsidiebedrag voldoet aan Europese spelregels op het gebied van Staatssteun.



WAT ZIJN DE EUROPESE SPELREGELS VOOR 
SUBSIDIE VOOR CIRCULAIRE WONINGEN?

◼ Het subsidievoordeel wordt voor investeringen in circulaire gebouwen beperkt vanwege Europese 
spelregels omtrent staatssteun. Deze toets maakt in 2022 onderdeel uit van de meldcode voor 

circulaire gebouwen. De toets omvat het berekenen van de steunruimte.

Berekenen van de steunruimte op grond van artikel 36 AGVV

◼ De subsidie voor milieu-investeringen mag (vooralsnog) niet hoger zijn dan een percentage van 

de meerkosten die nodig zijn om het niveau van milieubescherming te verhogen.

◼ De meerkosten zijn kosten voor bijvoorbeeld:

◼ het verhogen van de energieprestatie t.o.v. de wettelijke minimumstandaard, of;

◼ het toepassen van duurzamere bouwmaterialen dan gangbaar.

◼ De meerkosten worden inzichtelijk gemaakt door het overleggen van een 
referentieberekening voor een vergelijkbare, traditionele woning.



BEREKENING SUBSIDIEVOORDEEL

11,61% van de investeringskosten

Maximum subsidie volgens EU-recht

Berekening steunruimte - 1 woning

Investeringssom circulaire woning € 200.000

Niet subsidiabele investeringskosten € 50.000

Subsidiabele investerkosten totaal per woning € 150.000

Referentie investering € 120.000

Berekende meerkosten per woning € 30.000

Berekende maximum subsidiebedrag volgens EU-recht (40%) € 12.000

Berekening netto subsidievoordeel

Berekend subsidievoordeel conform MIA-regelgeving € 17.415

Berekende maximum subsidiebedrag volgens EU-recht € 12.000

Netto subsidievoordeel € 12.000



OVERIGE VOORWAARDEN CIRCULAIRE 
WONINGEN 

1. De woning levert een bijdrage aan circulaire materiaalketens.

2. Al het aangeschafte nieuwe hout voldoet aan de gestelde MIA-eisen.

3. Uit de MPG-berekening blijkt dat de milieuprestatie maximaal 0,5 per jaar is.

4. Het gebouw voldoet aan technische voorschriften (in 2022 keuze uit ‘drie smaken’).

5. Er is een webbased materialenpaspoort beschikbaar die actueel inzicht geeft in de  

elementen/componenten van het gebouw en de herbruikbaar- en losmaakbaarheid.

6. Ontwerpassessment binnen drie maanden na subsidieaanvraag. 

Opleverassessment binnen een jaar na oplevering / 4 jaar na ontwerpassessment.

7. Verplichte kennisdeling.



1. BIJDRAGE AAN CIRCULAIRE 
MATERIAALKETENS

De woning levert een bijdrage aan het creëren van circulaire materiaalketens in de markt.

Containerbegrip, blijkt bijvoorbeeld uit:

◼ De inzet van gebruikte (bouw)materialen;

◼ De toepassing van biobased-producten, zoals CLT;

◼ De toepassing van losmaakbare, prefab bouwelementen (remontabel bouwen);

◼ Afspraken met leveranciers over terugnamegarantie.



2. EIS DUURZAAM HOUT

Al het aangeschafte nieuwe hout voldoet aan de gestelde MIA-eisen.

◼ Al het aangeschafte nieuwe hout of bamboecomposiet dat verwerkt wordt, 

gecertificeerd dient te zijn door middel van een goedgekeurd certificatiesysteem, 

waarbij:

1. de betrokken fabrikant, aannemer en opdrachtnemer in het bezit zijn van een ‘Chain of 

Custody’-certificaat van een goedgekeurd, en

2. het hout of bamboecomposiet volgens dit ‘Chain of Custody’-certificaat wordt 

geleverd en verwerkt.



3. BEREKENDE MILIEUPRESTATIE GEBOUW

Uit de MPG-berekening blijkt dat de milieuprestatie maximaal € 0,5 per jaar is.

◼ Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik van het gebouw (en 

daarmee de milieubelasting). 

◼ Het Bouwbesluit eist een MPG-score van maximaal € 0,8 bij nieuwbouw.

◼ Door afronding voldoet een MPG-score tot € 0,549 voor circulaire woningen



4. TECHNISCHE EISEN CIRCULAIRE WONING

◼ Per 2022 drie opties om te voldoen aan technische voorschriften circulaire woning.

Het gebouw(deel) bevat ten minste:

1. Op volumebasis 50% ≥ hernieuwbare grondstoffen

2. Drie circulaire bouwmaterialen en een specifieke bouwwerkinstallatie met

categorie 1 productkaarten in de NMD

3. Vijf circulaire bouwmaterialen met categorie 1 productkaarten in de NMD



TOELICHTING PUNT 4: 
PRODUCTKAARTEN IN DE NMD

Het bouwmateriaal dient opgenomen te zijn met een categorie 1 productkaart in de NMD.

◼ De Nationale Milieudatabase (NMD) is gevuld met productkaarten, dit bevat:

◼ algemene informatie over het desbetreffende product, zoals naam, levensduur en 
functionele eenheid.

◼ milieu-informatie die verkregen is uit een levenscyclusanalyse. 

◼ Een categorie 1 productkaart betekent dat er merkgebonden data van fabrikanten en 

toeleveranciers in staat en is getoetst volgens een protocol. 

◼ Categorie 2 en 3 productkaarten zijn niet getoetst en/of bevatten branche-informatie

of andere merkongebonden data. Dit geeft dus een minder accuraat beeld over het 

product.



TOELICHTING PUNT 4: 
SUBVOORWAARDEN BOUWMATERIALEN

Voor de bouwmaterialen blijkt dat:

A. Het voor ten minste 50% op gewichtsbasis bestaat uit gerecycled materiaal, of;

B. Het herbruikbare bouwmaterialen betreffen, niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en 

grond als ongebonden bouwstoffen, waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van 

ten minste 20% producthergebruik, of;

C. Een combinatie van bovenstaande.

◼ Om te beoordelen of het bouwmateriaal voldoet aan één van bovenstaande 

voorwaarden, is een LCA of EPD benodigd. De NMD geeft dit inzicht namelijk niet. 



TOELICHTING PUNT 4: 
BOUWWERKINSTALLATIES

een toestel binnen een bouwwerkinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD.

◼ Toestellen omvatten bijvoorbeeld verwarmingsketels en luchtbehandelingskasten. 

PV-installaties zijn uitgesloten. 

◼ Momenteel voldoet één specifieke warmtepomp van Vaillant aan de voorwaarden.



5. MATERIALENPASPOORT

Gedurende de gehele levensduur van het gebouw(deel) een actuele rapportage of 

dataset beschikbaar is die:

- ten minste alle elementen en componenten van het gebouw(deel) bevat, inclusief

informatie over de demontabiliteit en mogelijkheden voor hergebruik en recycling van de 

individuele elementen en componenten, en

- tijdens sloop of renovatie van het gebouw(deel) bijdraagt aan het zo hoogwaardig 

mogelijk hergebruiken en recyclen van de vrijkomende elementen en componenten.

◼ Goede aansluiting bij BCI-tool van Alba Concepts. Zelf ontwikkelen mag ook.



6. ASSESSORWERKZAAMHEDEN

In een ontwerpassessment wordt aangetoond dat het project aan de subsidievoorwaarden 

voldoet, welke binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een 

onafhankelijke assessor van een door de regeling erkende maatlat methodiek. 

De opleverresultaten worden gevalideerd binnen 1 jaar na oplevering of binnen 4 jaar na 

validatie van het ontwerpassessment. 

◼ Erkende maatlat methodieken zijn GPR-gebouw en BREEAM-NL.



7. KENNISDELING

◼ Experimentele asset. De investeerder dient akkoord te gaan dat de ontwerp- en 

opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden 

gemaakt door de RVO via het Podium Duurzame Gebouwen.



◼ Zijn er nog vragen over MIA circulaire woning?

Vragen?

→ Stel je vraag in de chat



OVERIGE DUURZAME TOEPASSINGEN

◼ Groen dak

◼ Groene gevel of muur

◼ Vergroening van een bedrijfsterrein, parkeertuin of tuin (aanpassen bestaande 

situatie)

◼ Infiltratiesysteem of wadi (aanpassen bestaande situatie)

◼ Retentiedak met dynamische afvoer in de bebouwde kom

◼ Regenwaterbuffering met dynamische afvoer in de bebouwde kom



WEBINAR: SUBSIDIEKANSEN VOOR DUURZAAM 
VASTGOED IN 2022

◼ Gegeven door Jasper van Benthem op 21 april 2022 

◼ Subsidiemogelijkheden voor bestaande kantoren 

in relatie tot de Label C Verplichting

◼ Voordelen met duurzaamheidscertificeringen BREAAM en GPR

◼ Groenverklaring voor utiliteitsgebouwen



MIS GEEN SUBSIDIES

Subsidieoverzicht op 

subvention.nl

Subsidieoverzicht

Mis geen subsidies 

met onze nieuwsbrief

De subsidie-

mogelijkheden voor 

jouw project in beeld

Nieuwsbrief Subsidiescan

https://www.subvention.nl/nieuwsbrief/
https://subsidiescan.subvention.nl/
https://www.subvention.nl/subsidiealert/
https://www.subvention.nl/subsidiealert/
https://www.subvention.nl/nieuwsbrief/
https://subsidiescan.subvention.nl/


INHOUD

Of neem contact op via:

W.Berghuis@subvention.nl

E.Salomons@subvention.nl

◼ 053 - 434 85 12

◼ woningcorporaties@subvention.nl

Vragen?

→ Stel je vraag in de chat

SUBVENTION DENKT 
MET JE MEE

mailto:W.Berghuis@subvention.nl
mailto:E.Salomons@subvention.nl
mailto:woningcorporaties@subvention.nl


◼ Inge Veldhuis

◼ Marco Ottink

◼ Ernestien Salomons

◼ Jasper Hiddinga

◼ Wouter Berghuis

◼ Frederique Lotgerink Bruinenberg

Alles op een rij:

◼ Webinar terugkijken

◼ Presentatie downloaden

◼ Online subsidiescan

◼ Andere webinars

◼ Geen subsidies missen

Ga naar subvention.nl/webinars

BEDANKT VOOR JE AANDACHT!

https://subsidiescan.subvention.nl/
https://www.subvention.nl/webinars/

