Informatie en voorwaarden subsidie voor aanschaf laadstation voor elektrisch
vervoer.
De transitie van traditionele brandstoffen naar duurzamere manieren van vervoer is al
geruime tijd gaande. De VBNO wil die verduurzaming stimuleren door ondernemingen een
steuntje in de rug te geven bij de aanschaf van elektrische laadstations.
Subsidieregeling:
-

Het totale subsidiebudget is € 37.500,- exclusief btw;
Deze subsidieregeling is open vanaf 1 juli 2022 en eindigt als het totale
subsidiebedrag is toegekend.

Voor wie is deze regeling:
-

De subsidie is alleen aan te vragen door een onderneming die is ingeschreven bij de
KvK, en;
De onderneming heeft zijn fysieke werkplek/bedrijfsgebouw in het gebied van de
VBNO, en;
De onderneming is eigenaar of huurder van de werkplek/het bedrijfsgebouw.

Voorwaarden:
-

De onderneming kan maximaal 1 aanvraag indienen voor 1 of meerdere laadstations.
Per aanvraag geldt dat de subsidie maximaal 50% van de aanschafkosten is met een
maximum subsidiebedrag van € 750,- exclusief btw.
Het laadstation is/wordt eigendom van de onderneming die de aanvraag indient.
Het laadstation staat op eigen terrein en bevindt zich in het VBNO-gebied;
Bij de aanvraag dient een offerte of factuur te worden toegevoegd van de eenmalige
aanschafkosten (aankoop, plaatsing, etc.).
De beheerkosten (huur, lease, administratie) worden niet gesubsidieerd.
Het subsidiebudget is beperkt. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst
beoordeeld. Kortom wie het eerst is,……
Na de aanvraag krijgt de onderneming bericht van de VBNO over het al dan niet
toekennen van de subsidie. Het subsidiebedrag wordt gereserveerd bij de VBNO.
De uitbetaling van de subsidie vindt plaats als de onderneming aantoont dat
opdrachtverstrekking na 1 juli 2022 heeft plaats gevonden en bewijs van plaatsing
middels een foto en bewijs van betaling (facturen).

De subsidie wordt niet verstrekt als:
-

De werkzaamheden voor het plaatsen van het laadstation zijn gestart voor 1 juli
2022;
Er opdracht is verstrekt voor 1 juli 2022;
Er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de plaatsing van het laadstation
niet of niet geheel zal worden uitgevoerd;
Het laadstation wordt geplaatst in het openbaar gebied.

Waar aan te vragen:
-

U stuurt een e-mail naar: secretaris@vbno.info met als onderwerp: subsidie
laadstations.

