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ECONOMIE

Investeringsaftrek voor
duurzaam (meubel)hout
IJSSELSTEIN - Opdrachtgevers die producten uit aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hout afnemen bij meubelfabrikanten en interieurbouwers, kunnen met de MIA-Vamil-
regeling profiteren van fiscale investerings- en afschrijvingsaftrek op hun inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. Bart Pompe van schoolmeubelfabrikant Schilte te IJsselstein: 
“Iedere fabrikant zou dit in zijn verkooptraject moeten meenemen.”

Om innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de 
markt te brengen, heeft de overheid sinds de jaren negentig de 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (Vamil) in het leven geroepen. Voorwaarde 
is wel dat de investeringen boven de bestaande wet- en regelge-
ving bijdragen aan beperking van bijvoorbeeld CO2-uitstoot, zure 
depositie, fijnstof of vluchtige organische stoffen. Op basis van de 
Milieulijst 2015 vallen circa 300 bedrijfsmiddelen onder MIA-Vamil.
Sinds in de Green Deal ‘Bevorderen van duurzaam bosbeheer’ 27 
overheids- en marktpartijen, waaronder CBM, zich inzetten om 
hout uit duurzaam beheerde bossen tot gemeengoed te maken 
in Nederland, valt ook het toepassen en gebruiken van duurzaam 
geproduceerd hout in (onderdelen van) een product of werk 
onder de regeling. Bij utiliteitsgebouwen vallen keurmerken als 
Groenfinanciering, BREEAM-NL, GPR Gebouw 4.2, SlimBouwen en 
LEED BD+ onder de regeling en is constructiegebonden hout uit-
gesloten. Die beperking geldt echter niet voor het interieur, zoals 
balies, kasten en meubilair. De regeling wordt uitgevoerd door de 
Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) in Zwolle. Advi-
seur ing. Hanneke Riezebos-Meuleman: “Wij krijgen jaarlijks zo’n 
20.000 aanvragen. De agrarische sector weet ons goed te vinden, 
maar bij de meubel- en interieurbouw is nauwelijks bekend dat 
de Rijksoverheid het gebruik van producten van hout afkomstig 
uit duurzaam beheerde bossen via deze regelingen stimuleert.”

Netto voordeel
Bij MIA is tot 36 procent van de investeringskosten af te trekken 
van de fiscale winst. Bij Vamil kun je tot 75 procent van het inves-
teringsbedrag op een willekeurig moment afschrijven. Dit geeft 
de mogelijkheid je fiscale winst te verminderen met gunstige 
gevolgen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zo 
kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin veel 
winst wordt gemaakt. Dit om in lagere belastingpercentages 
terecht te komen en zo te profiteren van rente- en liquiditeits-
voordeel. “Het netto voordeel dat een ondernemer hierdoor kan 
hebben is circa 12 procent van het investeringsbedrag”, aldus 
Riezebos-Meuleman. “Hiermee is echter ook al een beperking 
aangegeven. MIA (budget voor 2015 93 miljoen euro) en Vamil 
(budget voor 2015 38 miljoen euro) gelden alleen voor onder-
nemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Dus 
bijvoorbeeld niet voor scholen.

Onderwijs
“Dat is jammer”, zegt Bart Pompe die samen met broer Edwin 
als zesde generatie de directie voert van Schilte in IJsselstein, de 
totaalinrichter voor het onderwijs. “Maar ik zie voor ons bedrijf 
wel mogelijkheden voor particuliere kinderopvang, klinieken en 
dergelijke.” De inmiddels 157 jaar oude onderneming verwerkt 
in haar schoolmeubilair uitsluitend PEFC-gecertificeerd beuken, 
essen en plaatmateriaal. Schilte levert zowel aan kinderopvang als 
basis- en voortgezet onderwijs. Pompe: “Wij leveren veel maat-
werk, zoals concentratiecabines, maar ook een postvakkenkast 
met op hout geprinte foto’s van de docenten. Wij willen inspelen 
op het onderscheidend vermogen van de klant. Duurzaam pro-
duceren en bewust omgaan met het milieu horen bij duurzaam 
ondernemen. Als houtverwerker vinden wij dat daar duurzaam 
geproduceerd hout bij hoort.”

FSC en PEFC
Duurzaam hout, ook voor MIA-Vamil, is gecertificeerd door middel 
van een certificatiesysteem dat door de overheidscommissie Tim-
ber Procurement Assessment Committee (TPAC) is goedgekeurd 
(FSC en PEFC). De betrokken fabrikant, aannemer en opdracht-
nemer moet in het bezit zijn van een chain-of-custody-certificaat 
van het betreffende certificatiesysteem. Schilte zelf is PEFC-ge-
certificeerd. Pompe: “Omdat wij meubelen in Europees beuken 
en essen leveren, hebben wij voor PEFC gekozen.” Hij erkent dat 
tot voor kort ook voor hem de MIA-Vamil-regeling onbekend 
was. “Dit zal ook voor veel van onze klanten gelden. Omdat wij al 
PEFC-gecertificeerd zijn, is dit voor ons een waardevolle manier 
om een deel van onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het 
realiseren van hun investeringen.”

Zonde
Binnen drie maanden na het geven van de opdracht moet de 
investering aangemeld worden bij het eLoket van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland. Hiervoor dient de aanvrager in 
het bezit te zijn van een eHerkenning. RVO beoordeelt de aan-
vraag en adviseert de Belastingdienst. “Uiteindelijk neemt de Be-
lastingdienst de eindbeslissing”, benadrukt Riezebos-Meuleman.
Volgens Nelleke Versloot van CBM doen ondernemers er goed 
aan zich in MIA-Vamil te verdiepen. De branchevereniging voor 
interieurbouw en meubelindustrie ziet daar als ondertekenaar van 



27meubel • 27/02/2015

de Green Deal ook voor zichzelf een rol weggelegd. “Naast het 
stimuleren van duurzaam hout kan de regeling ook van waarde 
zijn voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Het zou zonde zijn 
als je door onwetendheid geld laat liggen.” Pompe beaamt dat: 
“Regelingen als deze laten zich marketingtechnisch goed naar je 
klanten toe inzetten. Maar je kunt ze ook uitstekend meewegen 
in je eigen investeringsbeslissingen.”

□

Door TPAC-erkende certificaten,
zoals FSC en PEFC, vallen onder de regeling.

Als ondernemer in de meubel- en interieursector kun je 
MIA-Vamil inzetten om opdrachtgevers te stimuleren 
duurzame houtproducten aan te schaffen. 

Als actie binnen de Green Deal ‘Bevorderen van duurzaam bosbeheer’ valt gebruik van duurzaam geproduceerd hout onder
MIA-Vamil, zo leerde een bedrijfsbezoek bij schoolmeubelfabrikant Schilte in IJsselstein. V.l.n.r: Bart Pompe, Nelleke Versloot,
Mirjam Wagteveld en Hanneke Riezebos-Meuleman.

Voor meer informatie: www.rvo.nl/miavamil. RVO heeft een 
helpdesk (088-0424242 en klantcontact@rvo.nl). Voor fiscale 
vragen over verwerking van MIA en Vamil in de aangifte en de 
consequenties van het verkopen van een bedrijfsmiddel waar je 
MIA\Vamil op hebt toegepast, kun je terecht bij de BelastingTe-
lefoon (0800-0543, optie 2 ‘ondernemersvraag’ en daarna optie 2 
‘inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting’. Geef daarbij aan 
dat je een fiscale vraag hebt over MIA/Vamil. Andere informatieve 
websites zijn: www.bewustmethout.nl en www.tpac.smk.nl.


