
 

 

Visie FNV Zelfstandigen - Subsidie advies en ondersteuning verduurzaming mkb 

Veel zelfstandigen weten dat de tijd is aangebroken om hun onderneming te verduurzamen. Echter, 

een gebrek aan die tijd, maar vooral specifieke kennis over verduurzaming en daarmee gepaard 

gaande kosten werpen een flinke drempel op voor zelfstandigen. FNV Zelfstandigen juicht de 

doelstelling van de Staatssecretaris van EZK inzake het onderhavige wetsvoorstel daarom van harte 

toe.  

FNV Zelfstandigen heeft de concept regeling bekeken en geeft de Staatssecretaris graag de volgende 

overwegingen mee: 

 

- Artikel 4.7.5 Afwijzingsgronden, onderdeel d – Hierin wordt aangegeven dat afwijzend op een 

aanvraag wordt beslist indien aannemelijk is dat de energieadviseur of energieregisseur niet 

tegen marktwaarde heeft gewerkt. FNV Zelfstandigen verzoekt de Staatssecretaris om de 

nadere contouren van het begrip “marktwaarde” verder vorm te geven om onduidelijkheid 

op dit punt te voorkomen.  

 

- Artikel 4.7.6 Verplichtingen subsidieontvanger, eerste lid – Hierin wordt opgemerkt dat de 

subsidie alleen wordt uitgekeerd indien de mkb-onderneming aantoont dat minstens één 

maatregel uit het betreffende advies wordt uitgevoerd binnen één jaar na verzending van het 

advies. FNV Zelfstandigen vindt het goed dat de subsidie aanzet tot actie. Echter, de termijn 

van één jaar is erg krap. Mede gelet op het feit dat veel zelfstandigen vanwege Covid-19 fors 

hebben moeten interen op hun financiële reserves. FNV Zelfstandigen verzoekt daarom om 

de termijn te verlengen naar twee jaar.  

 

- Artikel 4.7.6 Verplichtingen subsidieontvanger eerste lid, tweede lid – Dit artikel verplicht de  

mkb-onderneming als aanvrager om de administratie inzake de subsidieaanvraag tot 10 

belastingjaren te bewaren. FNV Zelfstandigen meent dat deze bewaartermijn onredelijk en 

onevenredig lang is. Temeer specifiek wordt genoemd “belastingjaren”. FNV Zelfstandigen 

merkt in dit verband op dat de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen in artikel 52 een 

bewaartermijn kent van 7 belastingjaren. FNV Zelfstandigen pleit ervoor om de voorgestelde 

bewaartermijn dan ook te herzien en te verkorten tot maximaal 7 belastingjaren. 

 

- Artikel 4.7.7 Informatieverplichtingen, onderdelen a en b – In dit artikel wordt een opsomming 

gegeven van de gegevens die moeten worden overgelegd bij de subsidieaanvraag. In 

onderdelen a en b wordt genoemd dat de subsidieaanvraag het Kamer van Koophandel-

nummer van de subsidieaanvrager bevat. FNV Zelfstandigen vraagt zich af hoe de 

Staatssecretaris omgaat met buiten Nederland gevestigde ondernemingen die een dergelijk 

advies hebben uitgebracht. Kan de mkb-onderneming hiervoor ook een succesvolle 

subsidieaanvraag indienen? 

 



- Artikel 4.7.7 Informatieverplichtingen, onderdeel f – Hierin wordt genoemd dat de mkb-

onderneming een verklaring de-minimissteun moet ondertekenen. FNV Zelfstandigen merkt 

graag op dat veel zelfstandigen niet bekend zijn met dit begrip en verzoekt de Staatssecretaris 

om dit begrip en het achterliggende doel duidelijk toe te lichten om te voorkomen dat 

zelfstandigen een onnodige drempel ervaren bij het indienen van de subsidieaanvraag of zelfs 

besluiten om geen aanvraag in te dienen. 

 

- In de toelichting op pagina 6 wordt aangegeven dat er onder mkb’ers veel onduidelijkheid 

bestaat over de te treffen maatregelen inzake het Klimaatakkoord. FNV Zelfstandigen moedigt 

het Ministerie aan om informatiesessies voor mkb’ers te organiseren om deze duidelijkheid 

alsnog te scheppen. FNV Zelfstandigen is uiteraard bereid om een dergelijke uitnodiging 

hiertoe te verspreiden onder haar leden. 

 

- Op pagina 11 merkt het Ministerie op dat de termijn voor de internetconsultatie is vastgesteld 

op drie weken en daarmee korter is dan de gebruikelijke termijn van vier weken. Hiertoe is 

besloten omdat MKB Nederland reeds actief bij de voorbereiding betrokken is geweest. FNV 

Zelfstandigen merkt hierover het volgende op. De regeling is van toepassing op mkb’ers en 

daarmee ook op zelfstandigen zonder personeel. Bovendien wordt in het document met de 

titel “IAK MKB ontzorgingsregeling” op pagina 3 expliciet genoemd dat deze regeling 

betrekking heeft op “zzp’ers”. Dit in aanmerking nemende vindt FNV Zelfstandigen het 

opmerkelijk dat er geen belangenorganisatie specifiek voor zelfstandigen is uitgenodigd om 

inspraak te leveren bij de totstandkoming van het onderhavige wetsvoorstel. Deze gang van 

zaken geeft belangenorganisaties voor zelfstandigen en belangrijker zelfstandigen een forse 

informatieachterstand. Dit wordt versterkt door de consultatietermijn te verkorten. 
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