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Inleiding
Zowel omgevingsdiensten als RVO hebben contact met bedrijven met als
achterliggend doel het verlagen van de milieubelasting van die bedrijven.
In de praktijk werken RVO en omgevingsdiensten naast elkaar, terwijl de
activiteiten van RVO en omgevingsdienst elkaar kunnen versterken. Doel
van deze handreiking is om het raakvlak van de beschikbare
stimuleringsregelingen en de praktijk van het verlenen van een vergunning
te schetsen.
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Waarom financiële stimulering
Als het gaat om milieutechnologie probeert de overheid de introductie
van de technologie te versnellen. Tijdens de vroege fase van de
marktintroductie probeert de overheid ondernemers te overtuigen van de
voordelen van de technologie en worden ondernemers ‘verleid’ om te
investeren door de nieuwe technologie financieel te stimuleren. In
onderstaande grafiek is dat weergegeven in het groene blok.
Introductie van nieuwe technologie verloopt volgens de curve die is weergegeven
in onderstaande figuur:

In de vroege fase van de marktintroductie zijn in de regel
subsidieregelingen die overlappen met het stimuleren van innovatie
beschikbaar. Als de marktintroductie op gang is wordt de introductie
ondersteund met behulp van fiscale regelingen. Bedrijfsmiddelen met
milieuvoordelen worden ondersteund met MilieuInvesteringsAftrek en
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Vrije Afschrijving van Milieuinvesteringen (MIA\Vamil,
https://www.rvo.nl/subsidie‐en‐
financieringswijzer/miavamil/ondernemers#). Energiebesparende
Bedrijfsmiddelen worden gestimuleerd met EnergieInvesteringsAftrek
(EIA, https://www.rvo.nl/subsidie‐en‐financieringswijzer/eia). MIA en EIA
leveren de ondernemer een aftrekpost op de Vennootschapsbelasting of
Inkomstenbelasting dat kan oplopen tot 11% van de investering. Vamil
geeft een liquiditeitsvoordeel dat ongeveer 3% van de investering
bedraagt.
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Voor complexe projecten bieden zowel MIA\Vamil als EIA 1‐op‐1
ondersteuning door een adviseur. Hiervoor kan een e‐mail gestuurde
worden naar miavamil@rvo.nl respectievelijk https://www.rvo.nl/over‐
ons/contact
Meer informatie over de MIA/Vamil is weergegen in de Bijlage.
MIA\Vamil en omgevingsvergunning milieu
Door het stimuleren van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die beter
presteren dan de best beschikbare techniek die gebruikelijk zijn binnen
een branche wordt niet alleen de marktintroductie bevordert van nieuwe
technieken maar wordt ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan het
terugdringen van de milieubelasting en daarmee een verbetering van de
lokale milieukwaliteit.
Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning milieu kan hierbij een
belangrijke rol vervullen door, bij een melding activiteitenbesluit of een
aanvraag om een omgevingsvergunning milieu, de melder of aanvrager te
wijzen op het bestaan van de MIA‐ en Vamil regeling.
Een aanvrager komt alleen in aanmerking voor de MIA‐ Vamil regeling als
de emissieconcentratie bovenwettelijk is. Dat wil zeggen dat deze lager
zijn dan de emissiegrenswaarden die volgen uit de vigerende wet en
regelgeving zoals afdeling 2.3 activiteitenbesluit of uit de BBT‐conclusies
van de van toepassing zijnde BREF.
Let op wanneer in een vergunning emissiegrenswaarden worden
voorgeschreven dan zijn dit de wettelijke eisen waaraan getoetst wordt
door RVO. Wil men als aanvrager in aanmerking komen voor
investeringsaftrek zal het BG daarom in eerste instantie
emissiegrenswaarden in de vergunning moeten voorschrijven die hoger
zijn dan de aangevraagde emissiewaarden in het kader van de regeling.
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Voorgesteld wordt om de in de vergunning opgelegde
emissiegrenswaarden overeen te laten komen met de BBT‐geassocieerde
emissiegrenswaarden die gebruikelijk zijn binnen de branche. Nadat door
meting is vastgesteld dat de emissiegrenswaarden inderdaad onder de
vergunde waarden liggen en de aanvraag voor investeringsaftrek door
RVO is goedgekeurd kan het BG besluiten om de vergunning aan te
passen.
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In sommige gevallen is het nog niet duidelijk of de bovenwettelijke
emissiewaarden daadwerkelijk gehaald kunnen worden. Dan kan gedacht
worden aan het opnemen van een onderzoekverplichting in de
omgevingsvergunning milieu. Het is dan raadzaam om in overleg met RVO
te bepalen of de gekozen constructie binnen de MIA‐ Vamil regels past.
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Bijlage: MIA\Vamil

MIA en Vamil zijn regelingen van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Het zijn fiscale instrumenten die het investeren in
milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk maken. Zij ondersteunen
ondernemers die investeren in innovatieve en milieuvriendelijke
apparatuur en technieken (bedrijfsmiddelen) met een belastingvoordeel.

MIA\Vamil
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Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan
vermeld op de Milieulijst (zie
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/01/MIAVamil‐Brochure‐
Milieulijst‐2022.pdf ). Dit zijn er op dit moment ongeveer 300.
Voor het merendeel van de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan,
worden doel, middel en werking exact omschreven. Een bijzondere groep
bedrijfsmiddelen vormen de zogenoemde bedrijfsmiddelen met een
doelvoorschrift. In de omschrijving hiervan wordt alleen het te behalen
doel omschreven: de te leveren prestatie is richtinggevend. Een exacte
technisch omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dat is voor de
ondernemer voordelig, omdat hij meer keuzevrijheid krijgt bij zijn
investeringsgedrag. Bovendien geeft deze werkwijze meer ruimte aan
innovatie. Wel moet iedere generieke melding nog getoetst worden aan
het van toepassing zijnde steunkaders.

Kenmerken bedrijfsmiddelen MIA\Vamil
De bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan voldoen allemaal aan
dezelfde karakteristieken. Zo moet de toepassing van de techniek:
-

een belangrijke milieuverdienste hebben;
meerkosten hebben ten opzichte van het minder
milieuvriendelijke alternatief;
mag het bovendien niet gangbaar zijn;
en moet tenminste verder gaan dan wat op dit moment wordt
voorgeschreven door het bevoegd gezag.

Deze karakteristieken, met in het bijzonder de laatste, sluiten naadloos
aan bij de doelstelling van het vrijwillig spoor. Dit betekent dat MIA\Vamil
ondersteuning kan bieden voor een bedrijf dat wel wenst mee te doen
aan het vrijwillig spoor maar tegen de extra kosten aanhikt.
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Financieel voordeel
Met de MIA profiteert de ondernemer van
een investeringsaftrek die kan oplopen tot
45% van het investeringsbedrag. Die aftrek
komt bovenop de gebruikelijke
investeringsaftrek.
Met de Vamil kan de ondernemer 75% van de
investeringskosten afschrijven. Dat kan op
een zelf te bepalen tijdstip en levert een
liquiditeit‐ en rentevoordeel op. Gemiddeld is
het netto voordeel van Vamil 3% van het
investeringsbedrag

Rekenvoorbeeld

Datum
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Een ondernemer investeert €100.000 in een NOx‐
emissiereducerende techniek die voldoet aan de
eisen van F4305. Bij de MIA levert dit een
aftrekpost van 45% x €100.000 = €45.000 op. Bij
een VpB‐tarief van 25% levert dit de ondernemer
een netto voordeel 25% x €45.000 = €11.250 op.
F4305 geeft ook recht op Vamil, dit geeft
aanvullend een netto voordeel van 3% x €100.000 =
€3.000
Samenvattend:
Investering
Voordeel MIA
Voordeel Vamil
Netto Voordeel

€100.000
€ 11.250
€ 3.000
€ 14.250 ( =14,25%)

Wat is er concreet aan de ondernemer aan te bieden?
De Milieulijst is opgedeeld in zes hoofdstukken waarvan hoofdstuk 1
‘grondstoffen‐ en watergebruik’ en hoofdstuk 4 ‘Klimaat en Lucht’ met
name gericht is op toepassingen voor de industrie. Hoofdstuk 1 bevat
maatregelen voor de reductie (en hergebruik) van grondstoffen en water.
In hoofdstuk 4 staan maatregelen voor industriële toepassingen om
emissies te beperken. Hierin staan technieken die zure depositie (NOx) en
fijnstofemissie voorkomen of reduceren. De eisen die aan de
bedrijfsmiddelen gesteld worden zijn zoals gezegd, strenger dan wat
wettelijk verplicht is.
In de Milieulijst staan alle eisen vermeld waarin de investering moet
voldoen om gebruik te kunnen maken van MIA en/of Vamil. Meer
informatie over beide regelingen is te vinden op:
https://www.rvo.nl/subsidie‐en‐financieringswijzer/mia‐vamil
MIA\Vamil biedt voor complexe vragen en met name bij bedrijfsmiddelen
met een doelvoorschrift hulp en een mogelijkheid om vooraf de
mogelijkheden door te spreken met adviseurs van de regelingen.
Algemene vragen en verzoeken voor overleg kunnen naar
miavamil@rvo.nl en voor vragen over bedrijfsmiddelen met een
Pagina 6 van 7

RVO
MIA\Vamil

doelvoorschrift staat op de website een contactformulier
https://webform.rvo.nl/formule1/formulier/nl‐
NL/DR/scBedrmidMIAVamil.aspx

Datum
9 februari 2022

Let op: de Milieulijst wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe wet‐
en regelgeving, informatie over meerkosten en de mate van
marktintroductie. Dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat een
techniek of apparatuur volgend jaar nog op de Milieulijst staat. Jaarlijks
komt op 1 januari een nieuwe Milieulijst uit. Download voor een nieuw
jaar daarom altijd de nieuwste versie van de Milieulijst.
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