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Introductie

Wie ben ik:

Sandra Claassen MSc

35 jaar

Belastingadviseur

s.claassen@smitsvandenbroek.nl

3



De Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Doel van de BIK:

Om ook in tijden van crisis de investeringen op peil te houden, en zo de economie te stimuleren, 

tijdens de coronacrisis.

Wat is de BIK?

Dit is een stimuleringsregeling voor bedrijven met personeel om ‘ons uit deze crisis te investeren’. 

Voor wie?

De BIK is bestemd voor bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd 

zijn en loonheffing voor personeel afdragen

Per wanneer?

Per 1 januari 2021 is de BIK ingevoerd

Budget:

Het kabinet heeft voor de BIK een budget beschikbaar gesteld van in totaal € 4 miljard, voor de jaren 

2021 en 2022. Eind 2021 wordt ingeschat in hoeverre het budget van € 2 miljard voor 2021 zal zijn 

benut.
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Voorwaarden BIK

Om gebruik te maken van de BIK moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. 

• BV met personeel voor afdracht loonheffing
• Het moet gaan om een investering in nieuwe bedrijfsmiddelen (niet tweedehands).
• Het bedrijfsmiddel moet een minimale waarde van 1.500 euro 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.
• Een bedrijf mag maximaal vier aanvragen per jaar indienen.
• Er geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en minimaal 20.000 euro per 

aanvraag. In een aanvraag kunnen dus meerdere investeringen opgenomen worden.
• Het voordeel mag pas worden toegepast nadat een BIK-verklaring is ontvangen.
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Wanneer is de BIK niet van toepassing?

• Verplichtingen ter zake van de verbetering van een bedrijfsmiddel 

• voortbrengingskosten ter zake van zelf ontwikkelde of voortgebrachte bedrijfsmiddelen

• Bedrijfsmiddelen die voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) zijn uitgesloten, gelden ook 

niet als baangerelateerde investering voor de BIK. 

• Gronden

• Woonhuizen

• Personenauto’s
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Samenloop met KIA, EIA, MIA of VAMIL

De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande meer specifieke 

stimuleringsmaatregelen zoals:

• de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

• de energie-investeringsaftrek (EIA) 

• de milieu-investeringsaftrek (MIA)

• de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL)
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Rekenvoorbeeld

Casus:

Als ondernemer wilt u investeren in een milieuvriendelijke elektrische bestelauto 

van €75.000. 

Vraag:

Welke investeringsfaciliteiten zijn van toepassing?

Antwoord:

KIA (5,5%)

MIA (9%) 

BIK (3,9%)

Dit zou neerkomen op een effectief voordeel van €13.800 (18,4%)
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Fiscale eenheid en BIK

• Toepassing BIK in de fiscale eenheid nog onzeker

• Buitenlandse vennootschappen kunnen geen onderdeel zijn van fiscale eenheid

• Mogelijk buitenlandse investeringen nadeliger behandeld dan investeringen in Nederland

• BIK regeling is voorgelegd aan Europese Commissie

• Goedkeuring Europese Commissie: de regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 

januari.

• Geen goedkeuring Europese Commissie: regeling voor de fiscale eenheid wordt niet ingevoerd. 

In dat geval worden per 1 januari 2021 de percentages van 3,9% en 1,8% verhoogd naar 5% 

respectievelijk 2,08%.

• Tot op heden nog geen reactie van de Europese commissie
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Fiscale eenheid en BIK

Wat betekent dit voor u?

• Het is raadzaam om de investering aan te gaan bij de vennootschap die in 

2021 loonheffingen dient af te dragen; of

• de investering uit te stellen totdat de Europese Commissie de BIK voor de 

fiscale eenheid heeft goedgekeurd.
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Aanvraag BIK

• Per jaar kunt u maximaal vier aanvragen voor de BIK doen, maar niet meer dan 

één aanvraag per kwartaal van een kalenderjaar. 

• Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel 

en 20.000 euro per aanvraag.

• De aanvraag moet u online indienen uiterlijk binnen drie kalendermaanden na 

afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de investering heeft 

plaatsgevonden. 

• Binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag volgt de beslissing op aanvraag. 

U ontvangt dan een BIK-verklaring. 

• De aanvraag voor een afdrachtvermindering op grond van de BIK kan pas 

plaatsvinden vanaf 1 september 2021.
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BIK verklaring
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De BIK verklaring omvat:

• De omvang van de baangerelateerde investering(en).

• Het kalenderjaar waarop de BIK-verklaring betrekking heeft.

• Het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering, inclusief de berekening ervan.

Bij een aanvraag die een fiscale eenheid betreft: de toedeling van de BIK-

afdrachtvermindering over de verschillende inhoudingsplichtigen binnen de fiscale 

eenheid.

U moet een administratie bijhouden van de investeringen waarvoor u een BIK-verklaring 

hebt ontvangen.



Correctie BIK verklaring

In bepaalde gevallen heeft de werkgever een meldingsplicht, en kan de RVO een 

correctie-BIK-verklaring aan de werkgever afgeven. Dit is het geval als:

• bij een aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens of bescheiden zijn verstrekt 

die hebben geleid tot een onjuist oordeel (in dit geval kan ook een boete 

worden opgelegd);

• een bedrijfsmiddel niet binnen zes maanden na volledige betaling hiervan in 

gebruik is genomen. 

Als de verplichte administratie omtrent de baangerelateerde investeringen niet op 

orde is, kan de RVO ook een correctie-BIK-verklaring afgeven voor een 

investering waarvan onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van een 

baangerelateerde investering.
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Tot slot

Vragen?
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