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De Monoclean kistenwasser, of terwijl een volautomatische fusten- en kistenreiniger met een gesloten 
wassysteem, is vanaf heden, in te dienen voor de MIA/VAMIL-regeling. 
Een groot deel van de akkerbouwbedrijven in Nederland, gebruiken kisten voor opslag van hun producten. 
Deze kisten zullen ook gereinigd moeten worden met het oog op hygiëne én het voorkomen van problemen. 
Nog te vaak wordt er, tegen de investering in een kistenwasser, aan “gehikt”…terwijl het eigenlijk toch een must 
is! 
Vanaf heden (01-01-2018) is de MIA/VAMIL-regeling van toepassing op de Monoclean kistenwasser. 
Dit houdt in dat 36% van het investeringsbedrag van de Monoclean–bovenop de gebruikelijke 
afschrijving-  extra ten laste van uw winst mag worden gebracht (= MIA) + 75% van het 
investeringsbedrag van de Monoclean mag door u op een willekeurig moment worden afgeschreven 
(=Vamil). 
 
 
De criteria de worden gesteld door de RVO, aan een kistenwasser zijn de volgende: 
✓ Bestemd voor: het reinigen van fusten of kisten voor de opslag van landbouwproducten met een 

reinigingsinstallatie, met als aanvulling: 
1. Die op het eigen bedrijfsterrein staat opgesteld, 
2. Waarmee uitsluitend fusten of kisten van het eigen agrarisch bedrijf, niet zijnde een 

glastuinbouwbedrijf, worden gereinigd, 
3. Die de fusten of kisten volautomatisch reinigt zonder handmatige tussenkomst en zonder 

toevoeging van reinigingsmiddelen, 
4. Die is voorzien van een gesloten systeem waarin de was vloeistof wordt opgevangen voor 

recycling of zuivering, en 
5. Waarbij de af te voeren was vloeistof conform de daarvoor geldende voorschriften uit het 

Activiteitenbesluit wordt afgevoerd, 
✓ Bestaande uit: een volautomatische fusten- of kistenreiniger. 

 
 
Toelichting van punt 1 t/m punt 5: 

1. De Monoclean is een stationair opgestelde machine. De machine wordt op een vaste, goed 
bereikbare plek geplaatst op uw bedrijf. Voorkeur binnen in uw bewaarloods en of verwerkingsruimte. 

2. Uw kisten kunnen na iedere leging worden gewassen en behoeven uw eigen terrein niet te verlaten. 
De machine is bestemd voor het wassen van uw eigen kisten. Op deze manier wordt ook insluip van 
“problemen” voorkomen. 
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3. De Monoclean is een volautomatische installatie. U hoeft als kistgebruiker alleen de vuile kist in de 
Monoclean te plaatsen en de machine doet de rest. De Monoclean staat altijd stand-by, is voorzien 
van diverse inloop- en detectiesensoren. De reinigingscyclus wordt vooraf, door u zelf, door middel 
van een PLC ingesteld. De Monoclean gebruikt schoon heet leidingwater. Hierdoor behoeven er 
geen reinigingsmiddelen te worden toegevoegd. 

4. De Monoclean is een gesloten kubus die kist op de kop wast. Waswater wordt níét hergebruikt. Het 
water wordt geleid naar een centraal water afvoerpunt. 

5. Het gebruikte water kan worden geleid naar de gecontroleerde waterafvoer van de Monoclean. Het 
gebruikte water kan worden afgevoerd volgens de laatst geldende regels volgens het 
Activeiteitenbesluit Milieubeheer. 
 

Wilt ook u gebruik maken van deze regeling? Wij als Veenma kunnen dit, samen met onze partner 
Sinten, voor u verzorgen. Het gehele traject van aanvraag wordt voor u, door ons verzorgt!  

 
Voor verdere informatie, kijk op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier 
onderstaand de link: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/miavamil/volautomatische-fusten-kistenreiniger-
met-gesloten-wassysteem 
 
Uitleg aangaande de werking van de Monoclean, kunt u vinden op: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ixymhBt2lk 
 
 


