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- nieuwsbericht februari 2021 - 

BIK investeringssubsidie komt eraan! 

 

BIK = Baangerelateerde Investeringskorting 

De overheid wil bedrijven stimuleren te blijven investeren, vooral nu het lastige tijden zijn. Daarom 

is er de nieuwe subsidie Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke subsidie geldt 

voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld nieuwe machines, 

computersystemen, vrachtwagens, elektrische (bestel)auto’s, energiebesparing, milieuvriendelijke 

apparaten, enzovoorts.  

 

Doelgroep van de BIK-regeling zijn alle bedrijven die in Nederland loonbelastingplichtig zijn. De 

investeringskorting bestaat uit een fiscaal voordeel in de vorm van een korting op de af te dragen 

loonheffing. 

 

De belangrijkste voorwaarden die de BIK stelt zijn: 

• Het moet gaan om een investering in nieuwe bedrijfsmiddelen (niet tweedehands). 

• Het bedrijfsmiddel moet een minimale waarde van € 1.500 hebben. 

• De investeringsverplichting wordt aangegaan op of na 1 oktober 2020. 

• De investering wordt volledig betaald tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. 

• De investering wordt binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik genomen. 

 

Aantrekkelijk is dat het BIK-voordeel mag worden ‘gestapeld’ met andere fiscale 

stimuleringsregelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieulijst-investeringen van de 

MIA-Vamil, en de Kleinschaligheidsaftrek (KIA).  

 

Hoeveel bedraagt het voordeel van de BIK-regeling? 

De BIK-investeringskorting kan oplopen tot 3,9% van het investeringsbedrag. Het voordeel van 3,9% 

geldt bij investeringen tot een bedrag van 5 miljoen euro per kalenderjaar. Boven dat drempelbedrag 

geldt een voordeel van 1,8% van het investeringsbedrag.  

 

Verder zijn de volgende eisen van belang: 

• Een bedrijf mag maximaal vier aanvragen per jaar indienen. 

• Er geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. In een 

aanvraag kunnen dus meerdere investeringen opgenomen worden. 
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• Het voordeel mag pas worden toegepast nadat een BIK-verklaring is ontvangen. 

• Voor bedrijven die deel uitmaken van een fiscale eenheid is het mogelijk om een verdeling aan 

te geven over de verschillende entiteiten, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de 

regeling. 

 

Wat kunnen wij voor u doen? 

Staat uw bedrijf voor grote investeringen en wilt u daarbij gebruik maken van subsidies of andere 

stimuleringsregelingen, informeer ons dan. We kunnen samen kijken of er gebruik kan worden 

gemaakt van voordelen en wanneer het juiste moment is om te investeren. 

 


