
Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Voorbeelden investeringen MIA (27/36/45%, 
percentage afhankelijk van investering) 
en VAMIL (75% vrije afschrijving milieu-
investeringen)*

• Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open 
lucht (36 %)

• Gps-nauwkeurig meetsysteem voor lokale 
klimaatgegevens (36 %)

• Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met 
doponafhankelijke aansturing (27%)

• Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (27%)
• Spuitmachine met detectiesensoren of camera’s 

voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt 
(27%)

• Meetsensor voor gewasparameters (27%)
• Stoomunit voor planten, uitgangsmateriaal of 

bloembollen (36 %)
• Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde 

drainage (27%)
• Volautomatische fusten- of kistenreiniger met 

gesloten wassysteem (45 %)

• Biologisch verwijderingssysteem voor 
gewasbeschermingsmiddelen (45 %)

• Systeem voor het mengen van gewasbescher-
mingsmiddelen in de spuitleiding (36 %)

• Mechanische onkruidbestrijdingsmachine / GPS 
apparatuur (27%)

• Intrarijwieder (36%)
• Mechanische onkruidtrekker, -knipper of -snijder 

(27%)
• Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom 

(hoogspanning) (36%)
• Elektrisch aangedreven wiedbed (36%)
• Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met 

gps-gestuurde afschakeling per rij (36%)
• Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten.

(45%)
• Regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen 

van mest (36%)
• Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open 

teelt (36%)
• Mulch-apparatuur voor het verkleinen van 

groenbemesters (36%)

Belangrijk: een subsidieaanvraag moet worden ingediend binnen 3 maanden 
nadat de investeringsverplichting is aangegaan! Controleer voorafgaand aan 
aanschaf of er aanvullende voorwaarden van RVO van toepassing zijn of 
vraag dit na bij uw adviseur.
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Voorbeelden investeringen EIA 
(45,5% energie-investeringsaftrek)*

• LED-buis/verlichtingssysteem
• Energiezuinige ventilatoren
• Koude- of warmteterugwinningssysteem uit 

ventilatielucht
• Isolatie voor bestaande constructies  

(o.a. dakisolaties)
• Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking  

(>15 kW piekvermogen)
• Accu voor opslag van duurzaam opgewekte energie
• Zonnecollectorsysteem om water te verwarmen
• Bandenspanning(regel)systeem voor 

landbouwvoertuigen
• Warmtepompboiler
• Ketel of kachel gestookt met biomassa
• Warmtepomp voor het verwarmen van gebouwen
• Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie
• HR-elektromotor
• Mobiel elektrisch werktuig 

Optie generieke code
Binnen de MIA/VAMIL en EIA bestaat ook een optie 
om investeringen te melden die niet specifiek genoemd 
worden.

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Let op!

In deze lijst staan niet alle EIA/MIA/Vamil 
investeringen opgenomen.

Meer informatie? 

Neem contact op met de adviseurs van 
Flynth Subsidieadvies.

subsidie@flynth.nl
088 236 7777

Flynth adviseurs en accountants

Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem

088 236 7777 

flynth.nl/advies/subsidies

Flynth is een landelijk opererende advies- en accountants-

organisatie. * Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed 

aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele 

aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch 

voor de gevolgen daarvan.


