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Crisis f niet, investeren moet een ondernemer altijd. Nu dreigt echter de 

afweg ng: “Investeer ik in de goedkoopste optie of kies ik voor het meest 

duurz me in de wetenschap dat de energieprijs wel eens flink kan gaan 

stijge ?”. Slim gebruik van regelingen als EIA, MIA en VAMIL kan 

investeringsbeslissingen positief beïnvloeden. In dit infoblad geven we een 

korte uitleg over de regelingen. 

 oMeer informatie: 

 

MKB Servicedesk 

 

 
0900-64 56 652 (10ct/min) 

www.mkbservicedesk.nl 
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Wat zijn de EIA, MIA en VAMIL? 

EIA staat voor Energie-investeringsaftrek, MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek 

en VA staat voor Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen. Deze drie 

regelingen zijn bedoeld om ondernemers die investeren in duurzaam ondernemen 

te ond rsteunen.  
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De EIA en MIA bieden ondernemers de mogelijkheid om extra afschrijvingen te 

doen op investeringen die energiebesparing of minder milieudruk opleveren. De 

VAMIL biedt ondernemers de kans om investeringen in milieumaatregelen op elke 

manier af te schrijven die ze maar willen. Op de site van SenterNovem zijn lijsten 

te vinden van maatregelen die in aanmerking komen voor ondersteuning door EIA, 

MIA en of VAMIL 

 

Wie komt er voor de regelingen in aanmerking? 

Elke ondernemer komt in aanmerking voor deze regelingen. De criteria zijn simpel: 

staat de maatregel op de lijst van erkende maatregelen, dan zijn de aftrek of 

afschrijvingsmogelijkheden van toepassing. De accountant van de ondernemer weet 

voldoende van deze regelingen en kan deze dan ook simpel voor de ondernemer 

uitvoeren.  

 

Hoe kan een bedrijf gebruikmaken van de EIA, MIA en VAMIL? 

De drie regelingen zijn allen fiscale maatregelen en de accountant zal dan ook in 

staat zijn de regelingen uit te voeren. Via de site van SenterNovem of de Belasting 

Telefoon vraagt de ondernemer een meldingsformulier aan waarop hij aangeeft 

waarvoor hij steun wil ontvangen. Nadat het formulier is opgestuurd, ontvangt de 

ondernemer een ontvangstbevestiging. SenterNovem zal een oordeel vellen of de 

aanvraag wordt gehonoreerd en vervolgens kan de ondernemer de aftrek 

verwerken in zijn belastingaangifte. 
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  MIA en VAMIL.  

Meer informatie 

Op de website van MKB-Nederland, www.mkb.nl staat meer informatie over de EIA, 

De volgende sites bevatten ook nuttige informatie over de EIA, MIA en VAMIL: 

www.mkbservicedesk.nl 

www.senternovem.nl 

 

Colofon                       
Dit infoblad is een 
uitgave van de 
Koninklijke Vereniging         
MKB-Nederland,     
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2600 GB Delft                     
T. 015-219 12 12        

www.mkb.nl           

Dit infoblad is met zorg 
samengesteld. Er kan 
echter geen enkele 
aansprakelijk worden 
aanvaard voor eventuele 
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onvolkomenheden. 
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