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Agenda

Uitleg over:

• Doelgroep aanschafsubsidie;

• Aanvraagproces;

• Niet-definitieve Overeenkomst;

• Voordeelberekening met MIA.

• Preview Aanvraagformulier
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Voor wie? Voor wat?

- Geen uitsluiting van carrosseriecodes.

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor: 

ondernemingen of 

non-profitinstellingen

die zijn ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel met een vestiging in Nederland.
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› Publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen 

(ZBO’s) met rechtspersoonlijkheid, provincies, 

gemeenten, waterschappen of overige publieke 

rechtspersonen. 

› De lessee bij operational lease. Bij operational

lease vraagt de leasemaatschappij subsidie aan.

› Voertuig waarvoor ook SSEB is aangevraagd.

Voor wie niet?



Aanvraagproces 
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Aanvragen

Verlenen
Controle (1) 

RVO

Vaststellen
Controle (2) 

RVO

Realiseren

Verplichtingen

4 jaar bezit
Controle (3) 

RVO

90% 
voorschot
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Budget: € 13,5 miljoen in 2022
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Tekst in regeling:

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEVERLENING EN –VASTSTELLING

Artikel 2.1 Voorwaarden 

Voor de subsidieverlening moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de aanschaf van de nieuwe emissieloze vrachtauto door de aanvrager vindt plaats 

op basis van een overeenkomst die ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening 

geen onherroepelijke verplichtingen mag bevatten;  

Niet-definitieve Overeenkomst
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Toelichting in de Regeling:

Europeesrechtelijke aspecten 

De subsidieverstrekking voor de aanschaf van emissieloze vrachtauto’s 

aan ondernemingen en in de meeste gevallen ook aan non-

profitinstellingen is aan te merken als staatssteun in de zin van artikel 

107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie. Om deze geoorloofd te  kunnen verstrekken wordt toepassing 

gegeven aan de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Niet-definitieve Overeenkomst
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Concreet:

Schriftelijke overeenkomst tot koop met daarin een van de volgende zinnen:

- order is definitief na aanvraag AanZET;

- order is definitief na toekenning aanvraag AanZET;

- order is pas definitief op datum _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

(p.s. De datum moet liggen na datum aanvraag AanZET)

Niet-definitieve Overeenkomst
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Na uw aanvraag

Voorbeeld ontvangstbevestiging
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Voorbeeldberekening AanZET + MIA
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Preview aanvraagformulier AanZET
(testversie 0.95 van 12 april 2022)
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VRAGEN?
www.rvo.nl/aanzet

aanzet@rvo.nl

http://www.rvo.nl/aanzet
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