
Ga jij circulair en 
zorg je voor CO2-
reductie in 2020?
Aanvullende financiële regelingen 2020
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In 2020 is er extra subsidie beschikbaar 
voor innovaties die de circulaire 
economie  laten draaien

Bouw
Recyclen van bouwmateriaal 
of gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, zoals 
hennepbeton

Consumptiegoederen
Het hergebruiken van 
goederen en verpakkingen 
en het inzetten van 
biobased grondstoffen voor  
meervoudig bruikbare 
(‘multi use’) en niet 
afbreekbare producten

Een aantal voorbeelden

Kunststoffen
Verwerken van PET afval tot 
een waardevolle grondstof 
zoals BHET

Maakindustrie
Het recyclen van matrassen en 
het winnen tot nieuwe 
grondstoffen

Biomassa en voedsel
Biomassa wordt gebruikt 
voor veevoer, chemie, 
transportbrandstoffen en 
energie. In Nederland 
kunnen reststromen nog 
efficiënter worden 
ingezet. 



Ga jij circulair aan de slag en zorg je voor co2 
reductie? In 2020 kun je een groot deel van 
je investering terug krijgen  
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Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Al in 2030 willen we 50 %
minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Om deze
transitie te versnellen heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor circulaire
projecten die in 2020 tot CO2-reductie leiden. Het is hierdoor nog nooit zo
voordelig geweest om te investeren in circulaire oplossingen.

Voor nieuwe initiatieven die zorgen voor een economie zonder afval en zo een
bijdrage leveren aan CO2-reductie zijn extra financiële regelingen beschikbaar
gesteld. Innovaties op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van
bijvoorbeeld kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden hiermee
aangemodigd. Ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Grijp in 2020 je kans! Op RVO.nl vind je verschillende financiële regelingen waar je
voor circulaire oplossingen gebruik van kunt maken:
• DEI+ Circulaire Economie
• MIA en Vamil
• Regeling grond-, weg- en waterbouw (in voorbereiding)

Recyclen van ‘afval’ naar 
‘grondstoffen’ tot hetzelfde 
of een nieuw product

Inzetten van hernieuwbare, 
natuurlijke hulpbronnen

Hergebruiken van producten 
of componenten 

Circulair voor CO2-reductie



DEI+ Circulaire Economie
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De regeling DEI+ Circulaire economie draagt bij aan het aan het duurzamer omgaan met 
grondstoffen. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het 
gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Deze regeling is 
bestemd voor de industrie, bedrijven in de energievoorziening, waterbedrijven en
afvalbeheerders als meegenomen in de CBS-omschrijving van bedrijfstakken/branches, 
groepen C, D, E.

In aanmerking voor subsidie komen projecten op gebied van:
• Recycling van afval: hierbij gaat het om nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen 

opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Die nieuwe producten 
mogen zowel het oorspronkelijke als een ander doel hebben.

• Hergebruik: hierbij draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en die 
opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld.

• Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele
en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased).

De openstelling is vanaf 1 augustus 2019 tot 22 september 2020 17:00 uur en het project moet 
afgerond zijn op 31 december 2020 (kosten gemaakt en betaald).  Er is maximaal €6 miljoen 
per aanvraag beschikbaar. Meer over de voorwaarden lees je hier. 

Lees meer over de DEI + in deze handleiding en op deze pagina

Het aanvraagproces 
1. Een onderbouwde business case is van belang
Werk het idee voor circulaire innovatie uit met je 
bedrijf of vanuit een consortia. Ga na hoe deze 
bijdraagt aan economische groei, de circulaire 
economie en CO2-reductie. 

2. Benader RVO met een vraag
Als je nog niet goed weet of je voor subsidie in 
aanmerking komt, dan is het verstandig om dit 
telefonisch te toetsen via het klantcontact van 
RVO.nl, telefoon: 088 0424242, of vul het 
projectideeformulier in via de website.

4. Aanvragen? Dat kan binnen het eLoket van 
RVO. Om deze in te kunnen dienen heb je 
eHerkenning nodig.

5. Uitsluitsel over toekenning of afwijzing
De termijn voor beoordeling op volgorde van 
binnenkomst is acht weken. Dan hoor je of je de 
de subsidie toegekend krijgt.

https://opendata.cbs.nl/statline/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei/voorwaarden
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/03/Handleiding%20pilot-%20en%20demoprojecten%20CO2-reductie%202019%20-%20DEI.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei/circulaire-economie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/uw-projectidee-laten-toetsen
https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html


MIA en Vamil
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Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat
kan met de MIA en Vamil. Bij de MIA en Vami -regeling zijn er meer codes toegevoegd voor de 
circulaire economie. Je komt voor MIA en/of Vamil in aanmerking als het bedrijfsmiddel waarin je 
investeert op de Milieulijst staat en voor CO2-reductie zorgt. 

Een voorbeeld van een bedrijf dat eerder van de MIA en Vamil gebruik maakte is Peelpioneers. 
Tot nog toe worden sinaassappelschillen als afval gezien en massaal verbrand, waarbij veel
CO2 vrijkomt. Door de PeelPioneers krijgen de schillen voortaan een andere bestemming. "We 
zijn erin geslaagd om waardevolle grondstoffen uit de schillen te halen. Met dank aan de Milieu-
investeringsaftrek,” zegt Sytze van Stempvoort, oprichter van PeelPioneers. 

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het 
investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil
kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt en
levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

De MIA en/of Vamil kun je aanvragen tot 3 maanden na de aankoop van het bedrijfsmiddel.

Lees meer over de MIA en Vamil op deze pagina en in deze Brochure

Het aanvraagproces 

1. Onderzoek of het beoogde bedrijfsmiddel op 
de milieulijst staat
Je kunt in deze tool eenvoudig zoeken.

2. Meld uw investering bij RVO om MIA en 
Vamil later toe te kunnen passen in uw 
belastingaangifte
Je dient MIA en Vamil binnen 3 maanden na de
aankoop van het bedrijfsmiddel te melden.

3. Log in met eHerkenning
Vul het digitale MIA en Vamil formulier in (te 
vinden in het eLoket). Als je vragen hebt tijdens 
het invullen, kun je deze bij het eLoket ook 
stellen.

4. RVO beoordeelt steekproefsgewijs of de 
gemelde milieu-investeringen voldoen aan de 
voorwaarden
De technische eisen van de MIA en Vamil worden 
dan bekeken. Je krijgt hierover binnen enkele 
weken bericht.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil/sectoren/circulaire-economie
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/02/Brochure%20en%20Milieulijst%202019.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2019?f%5B0%5D=lijstsoort%3AMIA%5CVamil
https://eloket.dienstuitvoering.nl/eloket-bu/error/display.do


Regeling grond-, weg- en waterbouw (in 
voorbereiding)
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Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat
er een regeling komt voor projecten rond circulaire economie voor
decentrale overheden en bedrijven op het gebied van de grond-, weg- en
waterbouw (GWW). Op dit moment is hier nog geen nadere informatie
over beschikbaar. Zodra er meer bekend is, wordt dit op de website van 
RVO bekend gemaakt.

Het aanvraagproces 


