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Duurzaamheid & MVO

Uiteenlopende milieu-investeringen 
komen voor aftrek of vrije afschrijving 
in aanmerking via de regeling Milieu-
investeringsaftrek (MIA) of de Willekeu-
rige afschrijving milieu-investeringen 
(Vamil) (zie kader). Op de zogenoemde 
Milieulijst staan de bedrijfsmiddelen ver-
meld waarvoor dit fiscaal voordeel geldt. 
Nederlandse ondernemers die inkom-
sten- of vennootschapsbelasting betalen, 
kunnen er gebruik van maken. 

Milieulijst
Op de Milieulijst staat een flink aantal 
investeringen die interessant zijn voor 
de voedingsmiddelenindustrie. Het gaat 
om investeringen die de emissie naar de 

Voor zo’n 400 bedrijfsmiddelen die milieuwinst opleveren, kunnen bedrijven tot 40% van de 

investeringskosten aftrekken van de fiscale winst en/of vrij afschrijven. FrieslandCampina Domo 

maakte van de regeling gebruik bij de aanschaf van een nieuwe koeltoren. Sara Lee Douwe 

Egberts kreeg subsidie voor een naverbrander die de koffiegeur elimineert.

MIA/Vamil-regeling voor investeringen met milieuwinst

Overheid betaalt mee

Tabel 1. Voorbeelden van investeringen die voor
komen op de Milieulijst en dus voor belasting
voordeel in aanmerking komen (tussen haakjes 
de codes waaronder de investeringen op de 
Milieulijst staan vermeld).

1. Vermindering luchtemissies

– biologisch luchtfilter voor geurafbraak (F 4050);

– filtrerende stofafscheiders (F 4070 en F 4071);

– niet-filtrerende stofafscheiders (A 4072);

– gaswassers (F 3060 en G 3061);

– SCR en SNCR (F 2131 en F 2132).

2. Duurzamer productieproces

– niet-chemische ontsmetting (F 2100);

– gesloten koelsysteem (F 2111);

– halogeenvrije koeling (C 2112);

– platenkoeling of -warmtewisselaar (B 4110);

– hogedrukpasteurisatie (F 8450).

3. Investeringen met milieuwinst

– verwerkingsapparatuur voor biologische producten (F 1011 

en F 1012);

– procesgeïntegreerde maatregelen om het ontstaan van fijn 

stof te verminderen (F 4000);

– maatregelen tegen stofemissies tijdens storingen, onderhoud 

en onderbreken van installaties of processen (F 4001); 

– terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater (B 8008);

– water- en grondstoffenbesparing (F 8010);

– waterbesparende installatie (A 8002/8003);

– verwerken van zuiveringsslib (A 8011/8012).

FrieslandCampina Domo investeerde in een koeltoren waardoor het proceswater nu recircu-
leert in plaats van oppompen en lozen. 
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lucht verminderen, technieken voor een 
duurzamer productieproces en algemene 
investeringen met milieuwinst. Tabel 1 
geeft enkele voorbeelden van deze drie 
categorieën. 
Verder bevat de Milieulijst specifieke 
technieken, zoals een infrarode produc-
tiebakoven (F 8130), een versvetafschei-
der (F 8132) en een membraanfiltratie-
installatie ter vervanging van kieselguhr-
filtratie (F 8110).
Elk jaar verschijnt er een nieuwe Milieu-
lijst met investeringen die minder milieu-
belastend zijn en vaak al verder gaan 
dan wat wettelijk is voorgeschreven. De 
actuele Milieulijst is te vinden op wwww.
agentschapnl.nl/miavamil.

FrieslandCampina Domo 
FrieslandCampina Domo maakte al 
gebruik van de MIA\Vamil-regeling. 
Het bedrijf in Beilen produceert vooral 
kindervoeding. Basis van het productie-
proces is het drogen van de melk. “Dat 
vereist grote vacuümdrogers om de melk 
in te dampen. Daar komt veel warmte 
bij vrij en dus is er veel koeling nodig”, 
legt Erik Petter, programmamanager 
Zuivel, uit. FrieslandCampina koelde 
het productieproces aanvankelijk met 
opgepompt grondwater dat vervolgens 
werd geloosd. Het bedrijf besloot echter 

te investeren in een koeltoren die het 
warme proceswater afkoelt, zodat het 
kan worden hergebruikt. “Doordat we 
nu recirculeren in plaats van oppompen 
en lozen is ons waterverbruik enorm 
gedaald”, aldus de programmamanager. 
De MIA\Vamil-regeling, waarop Fries-
landCampina Domo succesvol een 
beroep deed, kan een milieuproject over 
de streep trekken, denkt Petter. “Het 
wensenlijstje van ondernemingen is altijd 
groter dan het budget en er worden dan 
afwegingen gemaakt. Een financieel 
voordeel kan de doorslag geven om toch 
die extra milieu-investering te doen.”
Manager Subsidies Winette de Graaf 
denk dat MIA\Vamil bedrijven triggert om 
voor de beste milieuoplossing te kiezen. 
“Zonder die steun beperken bedrijven zich 
misschien tot de verplichte maatregelen.” 
Over de uitvoering van de regeling en de 
contacten met NL Milieu en Leefomge-
ving, een onderdeel van Agentschap NL, is 
De Graaf positief: “De adviseurs zijn goed 
bereikbaar en de antwoorden zijn helder. 
Er wordt ook meegedacht, bijvoorbeeld 
over de code waaronder subsidie is aan 
te vragen. Een pro-actieve instelling, zo is 
onze ervaring.”

Sara Lee Douwe Egberts
Sara Lee Douwe Egberts in Joure instal-

leerde onlangs met steun vanuit de MIA\
Vamil-regeling een regeneratieve naver-
brander. Tot voor kort werden de aroma-
tische rookgassen die bij het roosteren 
van de verse koffiebonen vrijkomen, 
naverbrand met een katalysator. Daar-
door verminderde de geuruitstoot, maar 
niet tot nul. Een betere methode werd 

gevonden in de regeneratieve thermische 
naverbrander (RTO). “De rookgassen 
worden bij een veel hogere tempera-
tuur naverbrand, waardoor er nauwe-
lijks geur meer naar buiten gaat”, legt 
process engineer Levy Blauw uit. Ander 
milieuvoordeel is dat de RTO veel minder 
energie vraagt. “De energie die vrijkomt 
bij het verbrandingsproces wordt in de 
RTO hergebruikt om de rookgassen op te 
warmen.”
Door de milieuvoordelen kwam de inves-
tering voor de RTO in aanmerking voor 
de MIA\Vamil. “Dat betekende financieel 
een prettige ondersteuning”, zegt DE-
subsidiecoördinator Chris Vroonland. 
“Het geeft een impuls en ook een morele 
ondersteuning voor de mensen ter 
plekke.” Vroonland noemt MIA\Vamil 
een prima regeling. “De onderliggende 
Milieulijst is helder en de regeling is toe-
gankelijk, net als NL Milieu en Leefomge-
ving/Agentschap NL. Als ik vragen heb, is 
er vlot een adequaat antwoord.”

Informatie
– www.agentschapnl.nl/miavamil.
– www.vrom.nl/miavamil. 
– Tel. 088-6025480.
– Fiscale vragen: www.belastingdienst.nl onder 

> Zakelijk > Omzet, btw en winst > Investe-
ringsregelingen.

– Energie Investeringsaftrek (EIA) is een soort-
gelijke regeling als MIA\Vamil maar dan voor 
energiezuinige investeringen:  www.agent-
schapnl.nl/eia.

MIA/Vamil-regeling voor investeringen met milieuwinst

Overheid betaalt mee

Janet de Jonge
J. de Jonge, divisie NL Milieu en Leefomgeving van Agent-

schap NL.

Subsidie op milieuvriendelijke bedrijfs-
middelen is mogelijk via de Milieu-in-
vesteringsaftrek (MIA) en de Willekeu-
rige afschrijving Milieu-investeringen 
(Vamil). Doel van beide regelingen is 
Nederlandse ondernemers stimuleren 
om te investeren in een milieuvriende-
lijke bedrijfsvoering. 

MIA
De MIA biedt de mogelijkheid de fisca-
le winst te verlagen. Bedrijven kunnen 
tot 40% van het investeringsbedrag in 
mindering brengen op de fiscale winst. 
Het percentage van de aftrek is afhan-
kelijk van de milieueffecten en de 
gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 
In verband met de bestrijding van 
de kredietcrisis geldt er sinds 2009 
voor veel investeringen een hoger 
aftrekpercentage. Daarnaast kunnen 
ondernemers die niet tot de visserij-, 
land- of tuinbouwsector behoren dit 
jaar gebruik maken van 20% extra MIA 
(tot een maximum van €500.000 extra 
steun per onderneming), onder de 

voorwaarde dat zij vóór de economi-
sche crisis financieel gezond waren. 

Vamil
Met de Vamil kunnen bedrijven een 
investering op een willekeurig moment 
afschrijven. Door sneller afschrijven 
vermindert de fiscale winst en betalen 
bedrijven minder belasting in dat jaar. 
Dit levert een rente- en liquiditeits-
voordeel op. 

Aanvragen
Het aanvragen van MIA en Vamil is 
eenvoudig en kan met één formulier. 
Meestal is het meesturen van infor-
matie niet noodzakelijk en er is geen 
accountantsverklaring nodig. Kort 
gezegd moet het bedrijf de investering 
in een bedrijfsmiddel dat op de actuele 
Milieulijst staat binnen drie maanden 
na de datum van investeren melden 
bij NL Milieu en Leefomgeving. Een 
uitgebreid stappenplan staat op www.
agentschapnl.nl/miavamil onder het 
kopje ‘MIA en Vamil aanvragen’. 

Stimuleringsregelingen MIA en Vamil

‘Financieel voordeel kan de 
doorslag geven om toch die 
extra milieu-investering te doen’
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