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Waarom deze nieuwe BIK-subsidie?

• Crisismaatregel

• Investeringen stimuleren

• Investeringen naar voren te halen

Doel van overheid: 
investeringen en daarmee economie stimuleren



Budget BIK-subsidie

Tweejarige subsidie 
(t/m 2022)

Totale budget

€ 4 miljard



MKB: klein of middelgroot?

• Minder dan 250 
werknemers

• En de jaaromzet of het 
jaarlijkse balanstotaal 
maximaal €43 miljoen

Kleinbedrijf Groot bedrijf

• Meer dan 250 werknemers

• En jaaromzet meer dan €50 
miljoen of het jaarlijkse 
balanstotaal van meer dan 
maximaal €43 miljoen



Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Investeringen tot € 5 miljoen : 3,9%

Investeringen vanaf 5 miljoen : 1,8%

Je kunt de BIK-subsidie combineren met

❑ Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
❑ Energie-Investeringsaftrek (EIA) 
❑Milieu-investeringsaftrek (MIA)!



Hoeveel % subsidie kun je krijgen?



Waarvoor krijg je BIK-subsidie?

Voor alle investeringen in 
nieuwe bedrijfsmiddelen.

Dus niet voor aanpassen, 
renoveren, eigen werk, 
tweedehands, etc.



Welke investeringen niet?

Alle investeringen in bedrijfsmiddelen, behalve:

• investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, 
grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, 
effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke 
vergunningen;

• investeringen in personenauto’s die niet bestemd zijn voor 
beroepsvervoer; 

• investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur; 

• investeringen waarvoor verplichtingen worden aangegaan 
tegenover personen die behoren tot hetzelfde huishouden, 
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, personen die behoren 
tot hun huishouden of verbonden lichamen. 



BIK-subsidie voorwaarden

• Voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan, maar 
voor 31 december 2022.

• Minimale investering moet €20.000 (minimaal €1500 per 
bedrijfsmiddel)

• Binnen 3 maanden na aanschaf moet aanvraag ingediend zijn, 
net als bij EIA/MIA. 

• Moet volledige betaald worden in het jaar van de aanvraag.

• Investering moet binnen 6 maanden na betaling in gebruik zijn 
genomen. 

• Moet door BV in Nederland worden aangeschaft, betaald en 
worden gebruikt.



BIK-subsidie aanvragen?

• RVO gaat de uitvoering doen (net als WBSO, EIA en MIA)

• Aanvragen digitaal via eLoket

• Aanvraagloket is nog in voorbereiding, daarom aanvragen pas 
mogelijk vanaf 1 september 2021

• Je mag 4x per jaar aanvragen

• Behandelingstermijn is 3 maanden, dus eerste beschikking kan 
op z’n vroegst op 1 december 2021 afgegeven worden.

• Toepassen net als WBSO via de loonbelasting, je vermindert 
hiermee je loonheffing.



Aanvraagproces RVO

• Opdracht gegeven / offerte geaccepteerd
• Bedrijfsmiddel betaald
• BIK-subsidie aanvragen
• Aanvraag wordt binnen 3 maanden beoordeeld
• Ontvangst beschikking
• Toepassing loonafdrachtsvermindering
• Voor 1 april van jaar na investering melding doen. Deze melding bevat: bewijs van 

betaling en ingebruikname

Accountant kan de BIK toepassen in 2021 door vakje WBSO aan te vinken op 
loonheffingsaangifte. Vanaf 2022 komt er een apart vakje voor de BIK.

RVO controleert via een deskcontrole, belastingdienst controleert bij jaaraangifte 
loonbelasting. Let op! Bij foutieve opgave zijn de boetes niet te min. Bedrag fout levert 
een hogere boete op dan verkeerde termijn.



Loonafdrachtsvermindering versus 
aftrekpost Vennootschapsbelasting

EIA, MIA, KIA

aftrekpost VPB

WBSO en BIK  

loonafdrachtsvermindering



BIK-subsidie loonheffing toepassen

Voorbeeld 1
De BIK-verklaring is verstrekt over het kalenderjaar 2021 met een 
dagtekening van 26 maart 2022. 

Bedrijf is maandaangever en kan in zijn aangiften over de maanden 
maart tot en met december 2022 de afdrachtvermindering in 
mindering brengen op de verschuldigde loonheffing. 

Hoe hij de afdrachtvermindering verdeelt over deze aangiftetijdvakken 
staat hem vrij. 



BIK-subsidie loonheffing toepassen

Voorbeeld 2 
De BIK-verklaring is verstrekt over het kalenderjaar 2022 met een 
dagtekening van 4 november 2022. 

Bedrijf heeft een aangiftetijdvak van een kalendermaand. De 
aangiftetijdvakken die beschikbaar zijn voor het toepassen van de BIK-
afdrachtvermindering zijn november en december 2022. 

Stel dat verschuldigde loonheffing per maand € 5.000 bedraagt en de 
totale BIK- afdrachtvermindering voor 2022 € 24.000. In de maanden 
november en december kan dan twee keer € 5.000 worden toegepast. 

Voor het resterende bedrag van € 14.000 kunnen correctieberichten 
worden ingediend over de overige maanden van 2022. Bedrijf kan dit 
correctiebericht of deze correctieberichten meesturen met de aangifte 
over het laatste tijdvak van het kalenderjaar. 



BIK-subsidie aandachtspunten

Fiscale eenheid - voorbeeld

De holding betaalt geen loonbelasting en schaft het 

bedrijfsmiddel aan, dan mag werkmaatschappij de BIK 

toepassen en verminderen op de loonheffing.

Geen fiscale eenheid? 

Jammer maar helaas, BIK-subsidie kan niet worden 

toegepast. Zorg dat je dus op de juiste BV aanvraagt.



BIK-subsidie aandachtspunten

• Maak een reële inschatting van de kosten. Aanvraag mag 

afwijken van daadwerkelijke kosten. Maar vaststelling 

moet kloppen (boete!) 

• Je kunt nooit meer BIK-subsidie krijgen dan je 

loonbelasting betaalt in een jaar.



BIK-subsidie aandachtspunten

➢Evaluatie subsidie begin 2022. Is budget overschreden 
dan zal het percentage naar beneden worden bijgesteld. 
Of in het ergste geval op nul uitkomen. Denk dus goed 
na over wanneer je een investering gaat doen.

➢In 2023 wordt een nieuwe subsidie verwacht voor 
investeringen door ondernemers. Details nog niet 
bekend. Is al budget voor vrijgemaakt (4 miljard).

➢EU moet nog goedkeuring geven aan deze BIK-subsidie, 
het subsidie percentage kan daarom nog wijzigen.



BIK-subsidie

Tot stand gekomen in 
samenwerking met 



Onze dienstverlening

No cure no pay

Je betaalt ons 15% over de subsidie, alleen als je de subsidie toegezegd 
krijgt. Beschikking => factuur. 

Uur x tarief 

Je betaalt ons voor uren die wij besteden aan je aanvraag, ongeacht of 
je de subsidie krijgt of niet.

• Wij verzorgen de aanvraag. Op tijd, volledig en met aandacht voor 
de inhoud;

• Wij adviseren je hoe je de administratie moet bijhouden en helpen 
je bij het opstellen van de (eventuele) tussenrapportage en 
einddeclaratie.



Je mag de BIK subsidie dus 
combineren/stapelen met andere 
subsidies, waardoor je nog meer 
rendement uit je investering haalt.

Heb je een fiscale eenheid met 
meerdere BV’s waar loonbelasting 
wordt betaald, dan kun je de BIK-
subsidie naar wens spreiden over deze 
BV’s.

Slim omgaan met BIK-subsidie





Vragen?


