
 

VIND SUBSIDIES VOOR DE HORECA 
 
Nederland kent duizenden subsidieregelingen voor het mkb. Ook voor horecaondernemers zijn 
mogelijkheden op verschillende gebieden, zoals innovatie, scholing en duurzaamheid. Vooral 
de EIA voor energievriendelijke horeca-apparatuur is een veel aangevraagde subsidie. Op het 
gebied van scholing wordt er in 2022 een voor de horeca aantrekkelijke subsidie opengesteld: 
de SLIM-regeling. In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) selecteerde 
onafhankelijk subsidieadviesbureau Vindsubsidies een aantal interessante subsidiekansen 
voor horecabedrijven. 
 
Gratis KHN Subsidieloket 
Er zijn duizenden lokale, regionale, nationale en Europese ondersteuningsmogelijkheden. Maar hoe 
vind je een subsidie die geschikt is voor jouw horecabedrijf? Om je daarbij te helpen heeft KHN samen 
met Vindsubsidies een subsidieloket ontwikkeld, waarin je gratis kunt zoeken naar relevante 
subsidies. Heb je een subsidie gevonden, dan kan Vindsubsidies je helpen met de aanvraag. 
 
Energie-investeringsaftrek (EIA)  
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid je ondersteunt bij 
investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met de EIA kun je dubbel 
voordeel behalen: je energiekosten gaan omlaag en je betaalt minder belasting. Met EIA kun je 45,5% 
van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, 
boven op je gebruikelijke afschrijving. Hierdoor kan de EIA je een netto fiscaal voordeel opleveren van 
ruim 11,73% van het in aanmerking komende investeringsbedrag. Tot drie maanden na het 
verstrekken van de opdracht kan een subsidieaanvraag ingediend worden. Voorbeelden van 
energiezuinige EIA-investeringen: koel- en vriesinstallaties, ledverlichting, vaatwassers, 
afzuigsystemen, elektrische oven, warmtepompen kook- en inductieplaten, isolatie, ventilatoren en 
elektrische frituurapparatuur. 
 
Milieu-investeringsaftrek(MIA) 
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil) zijn fiscale 
regelingen waarmee de overheid je ondersteunt bij investeringen in milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen. Met de MIA kun je 27%, 36% of 45% (afhankelijk van de code) van het 
investeringsbedrag van het bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke 
afschrijving. Tot drie maanden na het verstrekken van de opdracht kan een subsidieaanvraag 
ingediend worden. Voorbeelden van milieuvriendelijke investeringen zijn: glasversnipperaar voor 
horecabedrijven, elektrische bestelauto, elektrische bakfiets, speed- pedelec en een slim oplaadpunt 
voor elektrische voertuigen. 



Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)  
Verduurzaam je productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie 
duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) 
warmtepomp en een zonneboiler. Met de ISDE ontvang je een vastgesteld bedrag per aangeschaft 
bedrijfsmiddel. De hoogte van de subsidie hangt af van technische parameters zoals het 
productievermogen van de installatie. Vraag de subsidie aan voordat je de koopovereenkomst voor 
het apparaat sluit. Je mag voor meer apparaten subsidie aanvragen. 
 
WBSO voor innovatie 
Voor horeca gerelateerde innovaties (ontwikkeling nieuwe technologieën en producten) kan Wet 
Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk worden ingezet. De WBSO biedt een vergoeding van 32% 
voor de gemaakte loon- en materiaalkosten.  
 
Provinciale subsidies  
Ook op provinciaal niveau zijn er subsidiemogelijkheden voor investeringen door bedrijven in de 
horeca en recreatieve sector. Ook deze vind je in het KHN Subsidieloket. Gratis te raadplegen voor 
leden.  
 
SLIM  
De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen (SLIM) in mkb-ondernemingen en grootbedrijven in 
de landbouw-, horeca- of recreatiesector heeft subsidie in kas voor scholingsplannen, 
loopbaanadviezen en praktijkleerplaatsen. Per onderneming kan bijna € 25.000 subsidie worden 
aangevraagd. 
 
Meer info of vragen? 
Kijk op khn.nl/vindsubsidies 

 

 

 

 


