
Factsheet 

Subsidieregeling Verduurzaming 
MKB (SVM)

Wilt u als MKB-ondernemer energie besparen en meer 
verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB 
(SVM) helpt u daarbij. 

Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor energie-
advies op maat, zodat u inzicht krijgt in het verder verduur-
zamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook voor de 
ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen 
uit dat advies, wordt subsidie verleend. 

 Voor wie?

Deze subsidieregeling is voor MKB-ondernemingen tot 250 werk-
nemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:
• 1 of meer bedrijfspanden hebben of huren die niet onder de 

wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het gaat dus om 
bedrijfspanden die per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas 
(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. 

 Wat is het subsidiebudget?

Het budget voor deze subsidieregeling bedraagt € 28,2 miljoen. 
De regeling loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

 Wat is het subsidiebedrag?

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject 
bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een 
maximum subsidiebedrag van € 2.500.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van 
€ 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. 

Rekenvoorbeeld 1
Het energieadvies: € 600 * 80% = € 480 
Ondersteuningstraject: € 2.400 * 80% = € 1.920 
Beiden onderdelen samen: € 480 +  € 1920 = € 2.400. Wij keren 
het volledige subsidiebedrag van € 2.400 uit.

Rekenvoorbeeld 2
Het energieadvies: € 600 * 80% = € 480 
Ondersteuningstraject: € 4.000 * 80% = € 3.200
Dit is hoger dan de beschikbare subsidie. Wij keren het 
maximale subsidiebedrag van € 2.500 uit.
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 Waarvoor krijgt u subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij 
het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. 

1. Energieadvies 
Het energieadvies dient te zijn uitgevoerd door een energieadviseur. 
Het advies gaat over welke energie- en CO2-besparende maatregelen 
uitgevoerd kunnen worden en welke investeringen er nodig zijn. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Advies over het bedrijfspand en bedrijfsvoering, zoals:
• het isoleren van muren, vloeren en daken;
• het aanbrengen van HR++-beglazing; 
• het installeren PV-zonnepanelen; 
• de aanschaf elektrische bestelwagens;
• het optimaal inregelen van de verwarming;
• het toepassen energiezuinige keukenapparatuur;
• het aanschaffen van energiezuinige verlichting.

Let op
Om in aanmerking te komen voor subsidie, kijkt het energieadvies 
naar alle aspecten van het pand en de bedrijfsvoering. Is een advies 
alleen gericht op bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting? 
Dan is er geen sprake van een volledig energie advies en komt het 
advies niet in aanmerking voor subsidie.

2. Ondersteuning bij het verduurzamen 
U kunt ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en onder-
steuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit 
het energieadvies.

De volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor 
subsidie:
• het opstellen van een financieringsplan;
• het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
• de ondersteuning bij het aanschaffen van materialen of diensten;
• het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
• het aanvragen van één of meer subsidies of andere 

financieringsmogelijkheden;
• het opstellen en uitzetten van een opdracht;
• het begeleiden van en toezien op de uitvoering;
• het aanvragen van de subsidie.

Let op
Alleen bovenstaande activiteiten komen in aanmerking voor 
subsidie. Doet u daarvoor een subsidieaanvraag? Zorg er dan voor 
dat op de factuur de ondersteuningsactiviteiten zijn gespecificeerd, 
inclusief uren en uurtarief.

 Wie stelt voor u een energieadvies op?

U laat het energieadvies opstellen door een energieadviseur die 
onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduur-
zamingsmaatregelen bij uw onderneming. De energieadviseur mag 
niet werkzaam zijn bij uw mkb-onderneming en moet in het bezit 
zijn van een eigen kvk-nummer.
Degene die voor u het energieadvies opstelt, noemen wij een 
energieadviseur.

 Wie kan u bij de ondersteuning helpen?

Voor de ondersteuning mag u naar eigen inzicht iemand inhuren. 
Zoals bijvoorbeeld een installatiebedrijf dat u helpt met het 
uitvoeren van maatregelen, of een accountant die u helpt met de 
subsidieaanvraag. 
De hulp die u hierbij krijgt noemen wij de hulp van een energie-
regisseur. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij uw eigen 
bedrijf werkzaam is. Ook moet degene die u inschakelt in het bezit 
zijn van een eigen kvk-nummer. De energieregisseur kan ook uw 
energieadviseur zijn.

 Wanneer aanvragen?

De subsidieregeling is open van 1 oktober 2021 09.00 uur tot  
30 september 2022 17.00 uur. U kunt subsidie aanvragen als u:
• na 2 augustus 2021 een energieadvies heeft laten opstellen, 

eventueel gebruik heeft gemaakt van een ondersteuningstraject, 
en 

• één of meerdere maatregelen uit het energieadvies in opdracht 
heeft gegeven om die uiterlijk binnen 2 jaar na het energieadvies 
uit te voeren.

De subsidie is online aan te vragen via www.rvo.nl/svm.

  Checklist: dit heeft u nodig bij de 
subsidieaanvraag

 E-herkenning, niveau 2+.
 naam, adres, woonplaats.
 IBAN-nummer.
 e-mailadres.
 Een energieadvies rapport opgesteld op of na 2 augustus 2021.
  Een offerte of opdracht voor energieadvies met een datum 
ondertekening van na 1 augustus 2021.
  Een factuur of facturen van de energieadviseur en/of 
energieregisseur.
  Een opdrachtverstrekking, getekende offerte of betaalbewijs 
voor tenminste één uit te voeren maatregel, die direct of 
binnen 2 jaar wordt uitgevoerd.

!! Check of u voldoet aan de voorwaarden. Een volledig overzicht 
vindt u op www.rvo.nl/svm.

http://www.rvo.nl/svm
http://www.rvo.nl/svm
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Binnen- en buitenverlichting: energiezuinige 
verlichting, optimaal schakelen

Ruimteventilatie: ventilatiemaatregelen zoals 
schakelen ventilatie of aanpassen van het systeem

Isoleren van gebouw: dak-, gevel-, vloer- en 
spouwmuurisolatie, HR++ en triple glas

Energiebesparingsmaatregelen in het proces

Ruimtekoeling: energiezuinige airco en optimaal 
schakelen van de airco

Warmteopwekking: cv-ketel vervangen, toepassing 
warmtepomp, zonneboiler

Productkoeling: afdekken koelmeubelen, 
energiezuinige meubelen

Perslucht: voorkomen persluchtlekken, optimale 
persluchtdruk, energiezuinige compressor

 Tips voor MKB-ondernemer  

1. Energieadvies
Maak een afspraak met een energieadviseur voor een energie advies. Het energieadvies dient te voldoen aan onderstaande 
voorwaarden:

[ ]  In het advies staat welke energie- en CO₂-besparende maat-
regelen uitgevoerd kunnen worden en welke investeringen er 
nodig zijn. Dit zijn meerdere maatregelen.

 
[ ]   In het advies staat een beschrijving van het jaarlijks energie-

verbruik van het bedrijfspand en van de bedrijfsvoering. 
Dit energieverbruik is omgerekend naar CO₂-uitstoot, 
uitgesplitst naar onderdeel van de bedrijfsvoering.

[ ]   Per mogelijke maatregel staat beschreven wat de potentiële 
energiebesparing en reductie van CO₂-uitstoot van die 
maatregel is, inclusief de kosten van de maatregel en de 
verwachte terugverdientijd van de maatregel.

 
[ ]   De kosten voor het opgestelde energieadvies bedragen 

minimaal € 500 (excl. BTW).

Energiezuinige keukenapparatuur

Warm tapwater: optimaliseren warmtapwater, 
regeling of opwekking warmtapwater

Elektriciteitsopwekking:  zonnepanelen, kleine 
windturbine

Winkeldeuren en –toegang: kierdichting en 
energiezuinige luchtgordijn

Transport

Zakelijk personenvervoer: elektrische bus

Zakelijk goederenvervoer: elektrische bestelauto

 

 

 Elektriciteits-
opwekking

 Winkeldeuren
en -toegang

 Zakelijk 
personenvervoer

 Zakelijk 
goederenvervoer

2. Verduurzamingsmaatregelen
Als u als MKB-ondernemer wilt verduurzamen kunt u denken aan de volgende maatregelen:



Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor eventuele fouten. Bij publicaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van 
subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveel voudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
Voor de volledige regeling verwijzen we u graag naar www.rvo.nl/svm.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Deze informatie is geldig vanaf 1 januari 2022.

http://www.rvo.nl/svm
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