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EIA: Energie-
investeringsaftrek

Wat is EIA en wat kunt u er over adviseren?
Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor 
maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 58% van 
de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

LED armaturen komen in aanmerking voor 
de EIA wanneer:
• De armaturen onder NEN-EN 12464-1:2011 

(binnenverlichting) of NEN-EN 12464-2:2014 
(buitenverlichting) of Richtlijn Openbare Verlichting 2011 
vallen.

• De armaturen een specifieke lichtstroom van tenminste 100 
lumen per Watt hebben. De meting hiervan dient gemeten 
te zijn volgens het LM-79-08 protocol of gelijkwaardige 
protocollen door een geaccrediteerde instelling.

• De powerfactor van het verlichtingssysteem ten minste 0,90 
bedraagt.

• Het projectbedrag minimaal € 2500,- is en de 
opdrachtgever binnen 3 maanden na het geven van de 
opdracht de EIA aanvraagt.

Indien een LED armatuur / 
het project aan de hiernaast 
opgesomde eisen voldoet, houdt 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

dat in dat de eindgebruiker
uiteindelijk een lagere prijs betaalt 
voor de armaturen. Gemiddeld
komt dit neer op zo’n 14% extra 
voordeel.

INTERLight armaturen zijn 
standaard al scherp geprijsd, maar 
na de EIA zijn deze extra voordelig. 
Doe hier uw voordeel mee door de 
eindgebruiker goed te informeren 
over de mogelijkheden van EIA.

Hoe wordt de aanvraag 
geregeld?
Voor de groothandel is er buiten
het advies om, geen rol. De 
installateur dient haar klant goed
te informeren zodat helder is dat 
de opdrachtgever het project op 
tijd aanmeld. Dit kan op:
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ 
energie-investeringsaftrek-eia 
onder vermelding van onder 
andere de code voor LED 
verlichting (210506).

Welke INTERLight 
armaturen komen in 
aanmerking?
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Waves panelen
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Batten armaturen
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Highbay armaturen
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