
Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen in Nederland te doen met een nieuwe 

investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). 

De Baangerelateerde Investeringskorting Wat levert de BIK effectief op?

Deze rekenvoorbeelden betreffen voorbeelden van kwalificerende investeringen, geen limitatieve opsomming ervan. 

Het voordeel voor de KIA, MIA en EIA is afhankelijk van de rechtsvorm, hoogte van de winst en de belastingtarieven. 

In de rekenvoorbeelden zijn wij uitgegaan van een belastingtarief van 25%.

• Bedrijven die investeren en in Nederland vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting 

betalen en loonheffingen afdragen;

• Binnen een fiscale eenheid hoeft de vennootschap die de investering doet niet dezelfde 

te zijn als de vennootschap die inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen (goedkeuring 

nog niet definitief). 

Wie komt in aanmerking voor de BIK?

• Investering in een nieuw bedrijfsmiddel op of na 1 oktober 2020;

• Laatste (af)betaling in 2021 of 2022;

• Binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik genomen.

Wat zijn de spelregels?

• Aanvragen (per kwartaal) bij het RVO;

• Per aanvraag minimaal € 20.000 aan investeringen, minimaal € 1.500 per bedrijfsmiddel;

• Het aanvraagloket opent 1 september 2021;

• Aanvragen dienen binnen 3 maanden na afloop van het investeringsjaar te worden gedaan;

• Aanvragen voor investeringen tussen oktober en december 2020 kunnen na 1 september 

2021 worden gedaan.

Hoe werkt de aanvraag van de BIK?

€ 1.000.000 € 39.000 BIK (3,9%)
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• De BIK is een korting op de af te dragen loonheffingen: maximaal 3,9% van het 

investeringsbedrag tot € 5 miljoen en 1,8% daarboven. Mogelijk wordt de korting 

gewijzigd naar 5% en 2,08% als de goedkeuring voor fiscale eenheden uitblijft.

• Beschikbaar budget in totaal € 4 miljard voor 2021 en 2022. Eind 2021 wordt bepaald in 

hoeverre het budget van € 2 miljard voor 2021 is benut. Afhankelijk daarvan worden de 

kortingen mogelijk aangepast voor 2022. 
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Investeringsverplichting 

aangegaan

De investeringsverplichting moet op of 

na 1 oktober 2020 zijn aangegaan

Aanvraag indienen

Binnen 3 maanden na afloop van het 

kalenderjaar van investeren moet de 

aanvraag ingediend zijn

Verwerken in aangifte 

loonbelasting
Het RVO wijst een aangiftetijdvak toe om de 

BIK als korting op de af te dragen 

loonheffingen te verwerken.

Verkrijgen BIK-verklaring

Het RVO geeft binnen 12 weken na de 

aanvraag een BIK-verklaring af.

Controle ingebruikname 

bedrijfsmiddel
Het bedrijfsmiddel moet binnen 6 

maanden na de laatste (af)betaling in 

gebruik zijn genomen.

Investeren Gebruiken

VoordeelAanvragen

Verkrijgen

Heb je vragen?

Heb je vragen of ben je benieuwd of jouw 

investering kwalificeert? 

Neem dan contact op met:

Bart Savenije

088 – 426 32 85

bsavenije@crop.nl

Lucinde Cooiman

088 – 426 31 03

lcooiman@crop.nl

Wat kan CROP voor jou 

doen?

• Beoordelen of jij gebruik kan maken van 

de BIK;

• Beoordelen of de (voorgenomen) 

investering kwalificeert voor de BIK;

• Verzorgen van de aanvraag bij het RVO;

• (Voor)berekening van het voordeel van 

de BIK (en eventueel andere 

investeringskortingen);

• Optimaliseren van het gebruik van de 

verschillende investeringskortingen.

• Verplichtingen ter zake van een verbetering van een bedrijfsmiddel; 

• Voortbrengingskosten komen niet in aanmerking voor de BIK;

• Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden;

• Investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn uitgesloten voor de KIA;

• Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde lager dan € 1.500 per bedrijfsmiddel.

Wat kwalificeert niet voor de BIK?

Wat gebeurt er als de BIK is aangevraagd?

• Na 12 weken verstuurt het RVO de BIK-verklaring;

• De BIK-verklaring moet worden verwerkt in de aangifte loonbelasting als een korting 

op de af te dragen loonheffingen. LET OP: De korting kan niet meer bedragen dan 

de af te dragen loonheffingen;

• Het RVO wijst een tijdvak toe waarin de BIK in de aangifte loonheffingen moet 

worden verwerkt. 
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