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Welke subsidiemogelijkheden komen er uit de Miljoenennota? 

17 september 2019 

 
Vindsubsidies heeft alle subsidiemogelijkheden uit de Miljoenennota op een rij gezet. Van 
de verbreding van de energie-investeringsaftrek tot aan bijstandverlening voor 
zelfstandigen.  

Verbreding Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Sinds 1 januari 2019 is in de EIA een aftrekpercentage van kracht van 45 procent. Daarmee 
wordt een netto fiscaal voordeel op termijn gerealiseerd van ongeveer 10 procent. Het EIA-
budget van 147 miljoen euro wordt naast de stimulering van energiebesparing ook benut voor 
verbreding van de EIA in verband met het Klimaatakkoord met de focus op CO2-reducerende 
maatregelen, waaronder ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur. In de 
uitvoeringsregeling EIA voor 2020 krijgt deze verbreding van de EIA zijn beslag. 

Budgetten MIA en VAMIL 
Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2020 124 miljoen euro (dit jaar 
114 miljoen euro). Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft 
gelijk op 25 miljoen euro. 

Leven lang ontwikkelen 
In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen 
voor het mkb en specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie met een jaarlijks 
budget van ruim € 49 miljoen. Een gedeelte van de middelen (bijna 11 miljoen euro) is 
overgeboekt naar het ministerie van OCW om toe te voegen aan de bestaande Subsidieregeling 
praktijkleren. Het bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment zodat werkgevers in de 
betreffende drie sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken 
bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al 
aanspraak kunnen maken. 

Stroomlijning Energie-innovatieregelingen 
De energie-innovatieregelingen worden verder gestroomlijnd en in het teken gesteld van de 
meerjarige missiegedreven innovatie-programma’s (MMIP’s); dit betreft de Topsector Energie-
regelingen, de Demonstratieregeling Klimaat- en Energie Innovatie (DEI+) en de Hernieuwbare 
energieregeling (HER). In lijn met de verbreding van de SDE+ naar de SDE++ zal in 2020 ook 
een traject worden gestart om de HER te verbreden en te richten op CO2-reductie. 

Klimaatmaatregelen industrie 
Voor de industrie is er vanuit de klimaatenvelop in 2020 55 miljoen beschikbaar op de begroting 
van EZK (via de begroting van IenW wordt daarnaast 5 miljoen euro beschikbaar gesteld). Deze 
wordt als volgt besteed: 

1. Waterstof: Voor waterstof wordt 10 miljoen euro ingezet op versnelling van projecten rondom 
opslag, conversie en toepassing van waterstof in de industrie. Hierbij zal de focus met name 
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gericht zijn op pilots en demo’s maar zal er ook nadrukkelijk aandacht zijn voor de ondersteuning 
van onderzoek en ontwikkeling die bijdragen aan de verdere opschaling; 

2. CCUS: 15 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies en CC(U)S-pilots om hiermee de 
toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik 
en opslag van CO2), of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een 
praktijkomgeving of industriële omgeving; 

3. CO2-reductie industrie: 30 miljoen euro wordt bestemd voor pilot en demonstratieprojecten 
voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie waarbij zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij de DEI+-regeling. Een deel van de middelen wordt bestemd voor 
haalbaarheidsstudies onder de bestaande TSE regeling. 

Bijna 90 miljoen euro voor circulaire projecten 
De ontbrekende schakel om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is de circulaire economie, stelt 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 
2030 50 procent van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Afval moet op een zo 
groot mogelijke schaal tot bruikbare grondstof worden verwerkt. Daarom maakt het kabinet in 
2020 eenmalig 80 miljoen euro vrij om circulaire projecten die ook CO2-reductie opleveren in 
onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. Daarnaast stelt 
het kabinet in de begroting voor 2020 8 miljoen euro beschikbaar voor programma’s die de 
overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen. 

Leven lang ontwikkelen 
In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen 
voor het mkb en specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie met een jaarlijks 
budget van ruim 49 miljoen euro. Een gedeelte van de middelen (bijna 11 miljoen euro) is 
overgeboekt naar het ministerie van OCW om toe te voegen aan de bestaande Subsidieregeling 
praktijkleren. Het bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment zodat werkgevers in de 
betreffende drie sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken 
bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al 
aanspraak kunnen maken. 
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In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang 

ontwikkelen voor het mkb. 

Start- en scale-ups 
StartupDelta wordt voor vier jaar voortgezet onder de nieuwe naam TechLeap.NL. In de nieuwe 
fase ligt de focus op het bevorderen van doorgroei: van startups naar scale-ups en van scale-ups 
naar bedrijven met een grote maatschappelijke en economische impact. Om dat te bereiken zal 
het nieuwe programma van TechLeap.NL bestaan uit een expertisecentrum voor het ecosysteem 
en een groeiprogramma om de groei van potentiële scale-ups te bevorderen. Voor de uitvoering 
van de startup en scale-up-agenda wordt tot en met medio 2023 een bedrag van 65 miljoen euro 
beschikbaar gesteld binnen de EZK-begroting. Hiervan is 35 miljoen euro voor het nieuwe 
programma van TechLeap.NL: 15 miljoen euro voor initiatieven vanuit het ecosysteem en 15 
miljoen euro voor flankerend beleid van EZK, zoals het Netherlands Point of Entry en de RVO 
Fastlane. 

Tarief Innovatiebox in 2021 van 7 naar 9 procent 
Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst 
minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze Innovatiebox is nu 7 procent en 
gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9 procent. 

Werkdruk primair onderwijs 
Voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs was er al 99 miljoen euro in 2018 en per 
2019 237 miljoen euro structureel beschikbaar gekomen aan Regeerakkoordmiddelen. Op 6 
maart 2019 besloot het kabinet om het geld voor het terugdringen van werkdruk eerder 
beschikbaar te stellen. Vanaf schooljaar 2019/2020 tot en met 2022/2023 is daarmee ruim 333 
miljoen euro beschikbaar, dat is 220 euro per leerling voor de aanpak van werkdruk. Per 
schooljaar 2023/2024 stijgt dit, als de uitkomsten van de geplande evaluatie in 2020 voldoen aan 
bepaalde voorwaarden, naar een bedrag van structureel 430 miljoen euro. 

RIF 
Ook in 2020 zijn er weer twee toekenningsrondes voor het regionaal investeringsfonds mbo 
(RIF). Via het RIF wordt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt bevorderd. Voor de 
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nieuwe regeling Regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 wordt in totaal 100 miljoen euro 
beschikbaar gesteld, waarvan 25 miljoen euro in 2020. 

Tel mee met taal 
Het totaal beschikbare bedrag voor dit programma is verhoogd, mede dankzij een intensivering 
van 5 miljoen euro in het Regeerakkoord van het kabinet. Met het programma Tel mee met Taal 
worden onder andere gemeenten, aanbieders van cursussen, werkgevers, bibliotheken en 
maatschappelijke organisaties ondersteund om laaggeletterden te herkennen, door te verwijzen 
en te scholen. De activiteiten worden door verschillende partijen uitgevoerd. 

Lerarenbeurs 
Voor 2020 is 78,1 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling lerarenbeurs. Deze subsidie 
– voor zowel studiekosten als studieverlof – kan worden aangevraagd door leraren in het po, vo, 
mbo en hbo voor het volgen van een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding. 

Zij-instroom 
Voor 2020 is 21,2 miljoen euro beschikbaar voor de regeling zij-instroom (een subsidie voor de 
opleiding en begeleiding van zij-instromers in het po, vo en mbo via het traject zij-instroom in het 
beroep). 

Regionale aanpak lerarentekort 
Voor 2020 en verder is 13 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling regionale aanpak 
lerarentekort. Deze subsidieregeling kan worden gebruikt om partijen in de regio te ondersteunen 
om het lerarentekort in het po, vo en mbo gezamenlijk aan te pakken. 

Wet arbeidsmarkt in balans en transitievergoeding 
Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als zij (of 
hun erfgenamen) hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden van de 
werkgever. Daarnaast wordt per 1 april 2020 ook de Regeling compensatie transitievergoeding bij 
langdurige ziekte ingevoerd. Het doel van de regeling is om dubbele kosten voor werkgevers bij 
langdurige ziekte van een werknemer tegen te gaan. 

Bijstandverlening zelfstandigen 
Het kabinet gaat het Bbz 2004 herzien met ingang van 2020. De wijziging van dit besluit heeft 
betrekking op de volgende vier onderdelen: 

1. De financieringssystematiek wordt vereenvoudigd en meer in lijn gebracht met de 
financieringssystematiek van de Participatiewet. 

2. Wijziging van het aanvraagloket voor bijstandsverlening aan ondernemers in de 
binnenvaart van centrumgemeenten naar woongemeenten, waardoor op den duur de 
aparte uitvoeringsstructuur verdwijnt. 

3. Beperking van de instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf tot 
personen die zijn geboren vóór 1 januari 1960. 

4. Verdere uniformering van Bbz 2004 met de Participatiewet. Algemene bijstand wordt niet 
langer verstrekt in de vorm van een rentedragende lening en bijstand wordt niet langer met 
terugwerkende kracht verleend. 
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