
De regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt bedrijven fiscale voordelen bij de investering in oplossingen voor duurzame energie 
en energiezuinige technieken. De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Binnen het hoofdstuk Beheer/Regelen 
van de Energielijst is de categorie Besparingssyteem Klimaatinstallaties te vinden, die mogelijkheden biedt voor het CERA-systeem. 

CERA-SYSTEEM
Enkele jaren geleden introduceerde Barcol-Air dit nieuwe, innovatieve totaal-ventilatieconcept voor toepassing in de gestapelde  
woningbouw. De stille, compacte CERA-units regelen 24/7 de benodigde hoeveelheid verse lucht in woningen, vraaggestuurd op 
basis van lokale CO₂-metingen. Een uniek ventilatiesysteem dat in samenwerking met adviesbureau Hiensch Engineering is ontwikkeld 
en dat voorziet in een gezond en comfortabel leefklimaat.

KLIMAATNEUTRALE VENTILATIE
Moderne woningen zijn dermate goed geïsoleerd dat het aandeel verwarming in de energiekosten steeds minder wordt. Een groot 
deel van het gebouwgebonden energiegebruik (> 25%) wordt veroorzaakt door de ventilatie. Juist hier bespaart het CERA-systeem 
op de energiekosten.

Het systeem is opgebouwd uit een speciale, door Barcol-Air ontwikkelde ventilatie controlunit (CERA-unit), die in de woning wordt 
geplaatst. Deze unit wordt gecombineerd met een speciale, centrale WTW-unit op het dak. Door het systeem op deze wijze in te 
richten, wordt het energiegebruik voor de ventilatie en ventilatietransmissie verlaagd met 30% - 50% ten opzichte van conventionele 
systemen.

FEITEN & KENMERKEN VAN HET CERA-SYSTEEM

■	 VENTILEREN VAN SCHONE VERSE BUITENLUCHT | REGELING OP CO₂

■	 GECONTROLEERDE BALANS | TOEVOER & RETOUR

■	 LAAG IN ENERGIEGEBRUIK | GUNSTIG VOOR BENG BEREKENING

■	 CENTRALE WTW | DECENTRALE NAREGELINGEN

■	 ONDERHOUDSVRIJ VOOR GEBRUIKER & VERHUURDER | GEEN FILTERS IN DE WONING

■	 GELUIDSARM SYSTEEM | GEEN VENTILATOREN IN DE WONING

■	 COMPACTE INSTALLATIE | MEER WOON M²

■	 GESCHIKT VOOR TRANSFORMATIE VAN GEBOUWEN | VAN KANTOREN NAAR WONINGEN
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CERA & DE MOGELIJKHEDEN INZAKE DE REGELING EIA
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ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK 0F EIA 2021
Voor het opwekken van energie worden nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt. Dit veroorzaakt CO₂ en andere emissies die 
bijdragen aan het huidige klimaatprobleem; daarnaast is de voorraad fossiele brandstoffen eindig. De overheid stimuleert een  
duurzame energiehuishouding zodat we ook op de lange termijn over schone en betaalbare energie kunnen beschikken. Het belasting-
voordeel dat ondernemers via de regeling EIA verkrijgen, zorgt ervoor dat zij gemakkelijker kunnen investeren in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de regeling EIA voldoen aan energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik 
van energie. 

VOORWAARDEN REGELING EIA

ITEM 2109006 [W] BESPARINGSSYSTEEM KLIMAATINSTALLATIES

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van klimaatinstallaties in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door 
het toepassen van een (individueel) instelbare ruimteregelaar voor het schakelen, afhankelijk van automatische aan- of 
afwezigheidsdetectie, en bestaande uit: individuele ruimteregelaar met een (bewegings)sensoren, (eventueel) regelunit, 
(eventueel) individuele ruimteregelklep. 

Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 1.000,- per ruimteregelaar.
Dit betekent concreet dat er voor elke CERA-unit in een renovatieproject er van € 1.000,- Energie-investeringsaftrek gebruik gemaakt 
kan worden.

REKENVOORBEELD

Er kan gebruik gemaakt worden van de regeling EIA als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

■	 Er is sprake van een onderneming voor eigen rekening en een verplichting voor inkomsten- of vennootschapsbelasting  
 in Nederland. 

■	 Er is sprake van een investering in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal 
 € 2.500,- kost.

De fiscale winst in 2021 bedraagt € 500.000,-. De vennootschapsbelasting is 15% voor de eerste schijf tot 
en met € 245.000,- en 25% boven € 245.000,-.

U doet voor € 300.000,- nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45% van € 300.000,-, dat is € 135.000,-.
(45% is de standaard waarde uit de EIA regeling)

De fiscale winst wordt nu € 365.000,- (€ 500.000,- - € 135.000,-).

Zonder EIA betaalt u € 100.500,- vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 66.750,- vennootschapsbelasting. 
Uw fiscale voordeel bedraagt € 33.750,-.

Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:
 
Daan Bakker | Barcol-Air
E-mail: d.bakker@hcgroep.com
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REFERENTIEPROJECTEN
Het CERA-systeem heeft zich in relatief korte termijn bewezen als de energiezuinige oplossing voor de gestapelde hoogbouw, 
hieronder een selectie uit onze referentieprojecten:

RHAPSODY | AMSTERDAM NAUTIQUE LIVING | AMSTERDAM

THE LEE TOWERS | ROTTERDAM LITTLE C COOLHAVEN | ROTTERDAM 

DE RONDINE | AMERSFOORT VALLEY | AMSTERDAM

SCHALKSTAD | HAARLEM DE ZALMHAVEN | ROTTERDAM

Bronvermelding: www.rijnmond.nlBronvermelding: www.levs.nl

Bronvermelding: www.mvrdv.nlBronvermelding: www.lithos.nl
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KLIK OP ONDERSTAANDE LINKS VOOR MEER INFORMATIE:

OVER HET CERA-SYSTEEM www.cera-systeem.nl

VEELGESTELDE VRAGEN OVER EIA https://www.rvo.nl/onderwerpen/eia/ondernemers/veelgestelde-vragen

WET- EN REGELGEVING EIA https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/wettelijke-regelgeving

OVER BARCOL-AIR www.barcol-air.nl

OVER HC GROEP www.hcgroep.com
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ONDERDEEL VAN HC GROEP
Een gezond en comfortabel binnenklimaat heeft een positieve invloed op mensen; als marktleider op het gebied van binnenklimaat-
techniek speelt HC Groep hierin een belangrijke rol. Als collectief beschikt HC Groep over over meer dan 100 jaar ervaring op het 
gebied binnenklimaattechniek. Hierdoor is HC Groep in staat om voor iedere denkbare situatie een gezond binnenklimaat te realiseren 
én te onderhouden. Door producten, systemen en diensten slim te combineren met de nieuwste (gebouw)technologieën, creëren we 
een leef-,  woon- en werkomgeving, waarbinnen het welzijn van de mens centraal wordt gesteld en waarop deze - al naar gelang de 
behoefte - zelf invloed kan uitoefenen.

OVER BARCOL-AIR
Een omgeving creëren waarin mensen met plezier wonen en werken en daardoor maximaal kunnen presteren. Barcol-Air levert 
hiertoe een uitgebreide serie van kwalitatief hoogwaardige luchtverdeelcomponenten en naregelsystemen. Naast het optimaliseren 
van bestaande producten worden ook nieuwe producten ontwikkeld in eigen beheer of in samenwerking met klanten voor specifieke 
projectoplossingen. De testfaciliteiten van Barcol-Air zoals de eigen geluid- en klimaatkamer en een Luka-testopstelling, spelen hierbij 
een belangrijke rol. Uiteraard is Barcol-Air "BIM ready" en beschikt over een zeer uitgebreide BIM bibliotheek met meer dan 8.000 
artikelen.

https://www.cera-systeem.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/eia/ondernemers/veelgestelde-vragen
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/wettelijke-regelgeving
https://www.barcol-air.nl/
https://www.hcgroep.com/

