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Subsidies en financieringsregelingen
Elektrische en waterstof voertuigen
De overheid wil graag de inzet van emissieloze voertuigen versnellen.
Daartoe heeft zij een aantal steunmaatregelen uitgewerkt om de hogere aanschafkosten
van batterij elektrische of waterstof voertuigen deels te vergoeden.
Kijk voor het uitgebreide overzicht op onze website.
• Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)
• Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)
• Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
• Belastingvoordeel voor elektrische en waterstofvoertuigen (MIA/Vamil)

Klimaat
• Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Ga je hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken
toepassen? Dan kun je subsidie aanvragen vanuit SDE++. Met deze regeling worden bedrijven
en (non-)profitinstellingen geholpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot.
Houdt de website in de gaten voor de openstellingsdatum van 2022.
• Financiële ondersteuning circulair ondernemen
Grondstoffen om producten te maken, worden steeds schaarser en duurder. Tenzij we slimmer
omgaan met grondstoffen en materialen, zodat we ze deels kunnen hergebruiken.
Ondersteuning voor organisaties die de omslag maken naar circulair ondernemen.

Opleiden
• SOOB-subsidie
SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de branche, stimuleert het volgen van
opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige medewerkers in de sector transport en logistiek.
• Subsidie Praktijk Leren (SPL)
SPL is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die een bedrijf maakt bij de begeleiding van BBL-leerlingen.
• Voucherregeling 2022 Human Capital
Human Capital staat aan de lat om ervoor te zorgen dat er voldoende goed opgeleide mensen met
de juiste skills beschikbaar zijn voor onder meer de maatschappelijke uitdagingen en benodigde
transities waarvoor de logistieke sector staat.
• STAP-opleidingsbudget
STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie.
Met dit budget kun je je positie op de arbeidsmarkt verbeteren.
• SLIM-subsidie
De overheid wil leren en ontwikkelen van medewerkers stimuleren. Daarom kun je als MKB’er
subsidie aanvragen als je hierin investeert.

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)
In de subsidiewijzer van RVO vind je alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen
van een aanvraag. Zij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse
ministeries en de Europese Unie.
Ga naar de website van RVO om te kijken welke subsidieregelingen relevant zijn voor jouw bedrijf.
TKI Dinalog
Op de website van TKI Dinalog vind je meer informatie over subsidiemogelijkheden.
Ondernemersplein KVK
Ook via de website van KVK vind je diverse subsidiemogelijkheden

Heb je vragen?
Ga in gesprek met Pieter Keeris via 06-15006728 of via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl

