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Relevante artikelen AGVV 
 

De meeste voorwaarden vloeien rechtstreeks voort uit de Europese 

steunkaders die de grenzen aangeven waarbinnen stimuleringsregelingen 

als MIA\Vamil moeten blijven. De 2 meest relevante artikelen uit de 

steunkaders zijn: 

Artikel 2, lid 101 (AGVV) 

Onder 'Milieubescherming' wordt verstaan:  

Elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van 

aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke 

hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op 

beperking van het risico op dergelijke aantastingen, dan wel op 

aanmoediging van een rationeler gebruik van die hulpbronnen, 

daaronder begrepen (…) het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen. 

Artikel 36, lid 5 (AGVV) 

De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende 

investeringskosten die nodig zijn om verder te gaan dan de 

toepasselijke Unienormen of om, bij ontstentenis van 

Unienormen, het niveau van milieubescherming te verhogen. Deze 

kosten worden als volgt vastgesteld: 

 

a) wanneer de kosten voor de milieu-investering binnen de totale 

investeringskosten als een afzonderlijke investering kunnen 

worden vastgesteld, vormen deze specifiek op milieubescherming 

betrekking hebbende kosten de in aanmerking kosten; 

 

b) in alle overige gevallen worden de kosten van investeringen in 

milieubescherming vastgesteld ten opzichte van een 

vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder de 

steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht. Het verschil 

tussen de kosten van beide investeringen levert de met 

milieubescherming verband houdende kosten op en geldt als de in 

aanmerking komende kosten. 
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De kosten die niet rechtstreeks verband houden met het behalen 

van een hoger niveau van milieubescherming, komen niet in 

aanmerking. 

Toelichting 

• Bij a: Dit betreft bedrijfsmiddelen die geen ander doel dienen dan 

milieubescherming. Voorbeelden zijn end of pipe technieken, 

procesonderdelen die niet noodzakelijk zijn voor het proces zelf en 

bedrijfsmiddelen die volstrekt nieuw zijn en volledig gericht zijn op 

milieubescherming. 

  

• Bij b: Een vergelijkbare investering is een investering met dezelfde 

productiecapaciteit en alle overige technische kenmerken (met 

uitzondering van die kenmerken die rechtstreeks betrekking hebben op de 

extra investering voor de verhoging van het niveau van 

milieubescherming). Een dergelijke referentie-investering moet, uit 

zakelijk oogpunt, een geloofwaardig alternatief zijn voor de te beoordelen 

investering. 

 

Als er geen referentie-investering is die aan de genoemde voorwaarden 

voldoet, is steun niet toegestaan. De referentie moet technisch 

vergelijkbaar zijn. Niet investeren kan in principe geen referentie zijn 

onder b. Uitzondering is de vervanging van een bestaande situatie, waarin 

er geen noodzaak is om het bedrijfsmiddel te vervangen en het 

vervangen bedrijfsmiddel een gangbare milieuprestatie heeft. 

 

In geval van een installatie die niet alleen is gericht op milieuvoordeel - 

de meeste productiefabrieken bijvoorbeeld - en waarvoor geen 

geloofwaardig alternatief bestaat, kan een nul-investering niet als 

referentie worden genomen. Immers, een productiefabriek heeft altijd 

milieu-effecten. Er zijn dan geen milieuvoordelen ten opzichte van niet 

investeren. In een dergelijk geval is stimulering niet toegestaan. 

Wanneer de kosten voor de milieu-investering binnen de totale 

investeringskosten als een afzonderlijke investering kunnen worden 

vastgesteld, hoeft er geen sprake te zijn van een referentie-investering. 

Deze situatie valt onder a. 
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Tevens geldt voor alle bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift het 

beginsel 'de vervuiler betaalt': het beginsel dat de kosten van het 

bestrijden van de vervuiling moeten worden gedragen door degene die de 

vervuiling heeft veroorzaakt (AGVV, artikel 2, lid 122). 

Wilt u meer weten over de AGVV? Ga dan naar Officiële bekendmakingen - 

MIA\Vamil. 
 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-vamil/offici%C3%ABle-bekendmakingen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-vamil/offici%C3%ABle-bekendmakingen

