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Nieuwe afvalverwerkingstechnieken op
Milieulijst
Ondernemers die investeren in de circulaire economie komen volgend jaar in
aanmerking voor fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Dat blijkt uit de Milieulijst 2017. Bedrijven die investeren in technieken die op de
Milieulijst staan, kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun
fiscale winst. De nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen,
innovatieve afvalverwerkingstechnieken en vele andere vernieuwende
milieutechnieken. De grootste wijzigingen ten opzichte van 2016 betreffen de eisen
voor duurzame transportmiddelen.

Circulair ondernemen
In een aantal gevallen omschrijft de Milieulijst niet de techniek zelf, maar het doel van
de investering. Hiermee wil MIA/Vamil ondernemers ondersteunen in bijvoorbeeld het
nastreven van circulair ondernemen. Het gaat dan vooral om het efficiënter omgaan
met grondstoffen, het vervangen van schadelijke productiemethoden en het
terugbrengen van afval tot grondstoffen.

Verder bevat de Milieulijst 2017 enkele nieuwe verwerkingstechnieken voor afval. Het
gaat om een Near-Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van
zwarte afvalstoffen, een afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische
dichtheidsscheiding en een sorteerinstallatie met robots.

Ook producten als bioplastics van gecertificeerde grondstoffen, duurzaam beton en
milieuvriendelijke dakbedekking komen in aanmerking voor fiscaal voordeel. Hiermee
neemt MIA\Vamil een voorschot op het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (Lap3).

MIA en Vamil
MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur
en Milieu en Financiën. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de
Belastingdienst voeren de regelingen uit. Voor het jaar 2017 is er 137 miljoen euro
beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren.

Meer informatie:
» Brochure en Milieulijst 2017
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