
Een snelle & 
eenvoudige 

kostenbesparing

OVERSTAP NAAR

Ledverlichting



De Wet milieubeheer ziet erop toe dat bedrijven 
doelbewust energiebesparende maatregelen toepassen 
binnen het bedrijf. Een eenvoudige kostenbesparing die 
iedere onderneming, groot of klein, kan implementeren 
is de installatie van ledverlichting. 

Bij de overstap naar ledverlichting zijn er vier zaken om 

rekening mee te houden: 

1. De verplichting tot installatie vanuit de Wet milieubeheer

2. De gemiddelde terugverdientijd van 2-3 jaar 

3. De fiscale voordelen 

4. De installatie van ledverlichting  

De verplichting 
Onder de Wet milieubeheer valt de verplichting voor bedrijven 

om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd 

van minder dan vijf jaar uit te voeren. Eén van de verplichtin-

gen die hieruit voort komt is de installatie van ledverlichting. 

Deze besparing heeft een terugverdientijd van gemiddeld 2-3 

jaar. 

Terugverdientijd 
De gemiddelde terugverdientijd van ledverlichting valt onder de 

vijfjarennorm zoals voorgeschreven door de Wet milieubeheer. 

Dit komt doordat ledverlichting minder energie verbruikt en dus 

kosten bespaart. Daarnaast heeft ledverlichting een langere 

levensduur en dus bespaar je ook op de vervangingskosten. 

Met andere woorden: het financiële voordeel komt van twee 

kanten.  

Het vervangen van je TL-lampen door nieuwe ledverlichting lijkt 

misschien zonde, echter het tegendeel is waar. Ook als je de 

huidige TL-verlichting vervangt, terwijl deze nog niet kapot is, 

levert dit toch een besparing op.  

Fiscaal voordeel  
Vanuit de overheid wordt de aankoop van besparende tech-

nologie gestimuleerd, onder andere door er fiscaal voordeel 

aan te verbinden. Dit wordt gedaan door middel van de 

energie-investeringsaftrek (EIA) en de kleinschaligheidsinvester-

ingsaftrek (KIA). 

OV E R S TA P  N A A R  L E D V E R L I C H T I N G 
E E N  S N E L L E  &  E E N V O U D I G E  K O S T E N B E S PA R I N G

De installatie van ledverlichting is een eenvoudige stap naar energiebesparing. Lees over de 
stappen die jouw bedrijf kan ondernemen, om de overstap te maken naar ledverlichting. 

Wet milieubeheer 
Medio 2019 is er onder de Wet milieubeheer de 

informatieplicht energiebesparing van kracht. Deze 

Wet ziet erop toe dat bedrijven energiebesparende 

maatregelen toepassen in hun bedrijf. Aan de hand 

van de informatieplicht wil de overheid deze toepassing 

versnellen. De Wet milieubeheer geldt voor alle bedrijven 

en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of meer 

dan 25.000 m3 gas gebruiken.



Inventarisatie
Tijdens de inventarisatie van je huidige verlichtingssituatie 

worden er een aantal zaken geanalyseerd. Hierbij kun 

je onder andere denken aan het in kaart brengen van 

de huidige verlichting, het aantal branduren en het 

energieverbruik. Hierdoor krijg je en duidelijk inzicht in de 

besparing, investering en terugverdientijd. 

Wist je dat… 
… de Tweede Kamer akkoord is gegaan met een wets  

 voorstel om ledverlichting verplicht te stellen per 

 1 juli 2020.

… ledverlichting gemiddeld 50-80% minder energie   

 verbruikt ten opzichte van conventionele verlichting.

… er fiscaal voordeel zit op ledverlichting.

… het netto EIA-voordeel ongeveer 10% van de    

 investeringskosten bedraagt.
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EIA
De investering van jouw bedrijf in energiezuinige technieken, 

levert je een fiscaal voordeel op: de energie-investeringsaftrek 

(EIA). Deze regeling houdt in dat je 45% van het geïnvesteerde 

bedrag van jouw fiscale winst af mag trekken. Dit levert tot wel 

10% netto voordeel op over de investeringskosten.  

Het is mogelijk om de aftrekpost EIA aan te vragen via de 

website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO). In het aanvraagproces moet je rekening houden met 

vastgestelde meldingstermijnen. Wacht dus niet te lang met de 

aanvraag. Daarnaast dien je een eHerkenning met minimaal 

betrouwbaarheidsniveau 1 aan te vragen, dit duurt 1 tot 5 

werkdagen.

KIA 
Wanneer je een boekjaar lang investeert in bedrijfsmiddelen, kun 

je in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

(KIA). Deze aftrek levert een gemiddelde besparing op van 28%.

Installatie ledverlichting
Sta je op het punt de omslag te maken naar ledverlichting, dan 

komen daar wat stappen bij kijken. Het is belangrijk om allereerst 

een inventarisatie te laten uitvoeren van alle verlichting in jouw 

pand. Vervolgens krijg je dan een advies over duurzame 

alternatieven en je besparingsmogelijkheden. Wil je weten 

hoeveel je jaarlijks kunt besparen en wil je dat de EIA gelijk 

voor je wordt geregeld? Neem dan contact op met HIT Profit. 



Je kunt ons bereiken op 0800 - 4297766 of via marketing@gazprom-energy.nl.


