
Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen Drents MKB (END) 
Op dinsdag 28 februari om 09:00 uur gaat het eLoket open. Vanaf dat moment kun je een aanvraag indienen 

voor de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen Drents MKB. Zorg dat je goed voorbereid bent en 

dat je alle verplichte bijlages bij de hand hebt. Welke dat zijn, kun je op de laatste pagina van dit document 

lezen. 

In het eLoket zullen we je een aantal vragen stellen. Bijvoorbeeld wat is de naam, adres en plaats van de 

onderneming, wie de contactpersoon is, een korte samenvatting van jouw project et cetera. Daarnaast stellen 

we een aantal inhoudelijke vragen. Omdat het eLoket pas 28 februari open gaat, geven we je alvast de kans 

om je ook op deze vagen voor te bereiden. Zo weet je wat je kunt verwachten en kun je snel en gemakkelijk 

je aanvraag in te dienen. 

Quickscan vragen in eLoket 
 Vragen Opties Toelichting 

1 Is jouw onderneming een mkb-onderneming? Ja 
Nee 

Gebruik het format mkb-verklaring om dit te 
bepalen. 

2 Is jouw onderneming gevestigd in Drenthe en 
worden hier de ondernemingsactiviteiten 
uitgevoerd? 

Ja 
Nee 

Dit blijkt onder andere uit de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel. 
 

3 Vraag je de subsidie aan voor zonnepanelen of een 
zonneboiler? 

Ja 
Nee 

Voor zonnepanelen of zonneboilers kun je 
geen subsidie aanvragen. 

4 Vraag je de subsidie aan voor een windmolen? 

 

Ja 
Nee 

Voor windmolens kun je geen subsidie 
aanvragen. 
 

5 Is de investering in de energiebesparende 
maatregelen uiterlijk 18 maanden na 
subsidieverlening gerealiseerd?  

Ja 
Nee 

Je moet ervoor zorgen dat jouw investering 
binnen 18 maanden na toekenning van de 
subsidie is gerealiseerd. 

6 Is het pand waar je de energiebesparende 
maatregelen gaat uitvoeren een kantoorgebouw van 
meer dan 100m2? 

Ja 
Nee 

Kantoorgebouwen met een vloeroppervlak 
van meer dan 100m2 moeten al minimaal 
energielabel A, B of C. Deze subsidie is niet 
bedoeld om panden met een energielabel D of 
lager op te werken naar label A, B of C. 

7 Als de vorige vraag met JA is beantwoord: 
Is het energielabel van het kantoorgebouw A, B of C? 

Ja 
Nee 
n.v.t. 

8 Is het elektriciteitsverbruik van het pand meer dan 
50.000 kWh per jaar? 

 

Ja 
Nee 

Als je in dit pand meer dan 50.000 kWh 
elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas 
per jaar verbruikt, dan heb je een wettelijke 
energiebesparingsplicht.  
Je kunt de investeringen niet met deze 
subsidie combineren.  
 

9 Is het aardgasverbruik van het pand meer dan 
25.000 m3 per jaar? 

 

Ja 
Nee 

10 Is er al gestart met de werkzaamheden? 

 

Ja 
Nee 

Je moet een offerte hebben die al getekend is. 
Je bent dus een overeenkomst aangegaan met 
bijvoorbeeld een installateur. Er mag echter 
nog niet gestart zijn met de uitvoering van de 
energiebesparende maatregelen. Dit kan pas 
nadat je deze subsidieaanvraag hebt 
ingediend. 

11 Heb je in de voorgaande twee belastingjaren (vanaf 
1 januari 2021) al meer dan € 200.000,00 aan de-
minimissteun gekregen? 

Ja 
Nee 

Als je een subsidie hebt gekregen onder de-
minimis dan zal dat altijd in de 
verleningsbeschikking staan. 



Verdiepingsvragen in eLoket 
 

Verdiepingsvragen Opties Toelichting 

1 Voor welke maatregel vraag je 
subsidie aan? 
 

Meerdere opties mogelijk: 
A. Schilisolatie 

B. Ventilatie 

C. Verwarming 

D. Stookinstallatie 

E1. Ruimte- en buitenverlichting 

E2. Energieregistratie- en 

bewakingssysteem 

F. Koelinstallatie 

G. Koelcellen 

H. Elektromotoren 

I. Pompen 

J. Vacuümsystemen 

K. Perslucht 

 

Selecteer de hoofdcategorie van 
jouw investering. Je kunt meerdere 
investeringen uit verschillende 
categorieën uitvoeren.  
Je kunt de lijst met maatregelen 
vinden op de website van het SNN, 
of in bijlage 1 van de regeling. 

2 Geef het adres op (postcode en 
huisnummer) van het pand waar je 
de energiebesparende maatregelen 
laat uitvoeren. 

Open vraag. Bijvoorbeeld: 9405 BJ 1 

3 Ben jij (of is jouw onderneming) 
eigenaar van het pand? 

Ja 
Nee 

 

4 Als je zelf geen eigenaar van het 
pand bent, heb je dan toestemming 
van de eigenaar om de energie-
besparende maatregelen uit te laten 
voeren? 

Ja 
Nee 
n.v.t. want ik ben zelf de 
eigenaar van het pand 

 

5 Ik verklaar dat het project 
obstakelvrij is of obstakelvrij kan 
worden uitgevoerd. 
 

Ja 
Nee 
 

Obstakelvrij betekent dat het project 
zonder verdere belemmeringen kan 
worden uitgevoerd. Mogelijke 
belemmeringen zijn het (nog) niet 
voldoen aan wettelijke voorschriften, 
vergunningsbepalingen of algemene 
regels. Hierbij kan gedacht worden 
aan het beschikken over een bouw-
vergunning of een vergunning in het 
kader van de natuurwet (als er 
sprake is van het mogelijk aanwezig 
zijn van beschermde soorten zoals 
vleermuizen, mussen, gierzwaluwen 
etc.) of in voorkomende situaties de 
toestemming van de eigenaar van de 
betreffende locatie. 

6 Ben je bekend met het Energiefonds 
Drenthe? 
 

Ja 
Nee 
 

Het is mogelijk om een deel van de 
financiering van de energie-
besparende maatregelen te 
financieren via het Energiefonds 
Drenthe. Neem gerust een kijkje op 
de website. 

  

https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-energiebesparing-drents-mkb
https://www.energiefondsdrenthe.nl/energiefonds-drenthe
https://www.energiefondsdrenthe.nl/energiefonds-drenthe


Wanneer is mijn aanvraag compleet? 
De verwachting is dat er veel belangstelling is voor deze subsidie. Het is daarom belangrijk dat jouw aanvraag 

direct compleet is. De aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten aan de aanvraag zijn toegevoegd 

én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend.  

▪ Document 1 is alleen verplicht als je geen eHerkenning gebruikt om in te loggen in eLoket.  
▪ Document 6 en 7 kunnen verplicht zijn, afhankelijk van jouw situatie.  
▪ De overige documenten zijn voor iedereen verplicht.  

 
1. Ondertekening 

aanvraag:  
ondertekening met pen 

Als je met eHerkenning inlogt in het eLoket, dan is de ondertekening niet nodig. Log je 
in met een gebruikersnaam + wachtwoord, dan wel. 
 
Vul het formulier helemaal in, print het uit, en zet met pen een handtekening. Scan 
het formulier vervolgens in zodat je deze kunt uploaden. Een digitale handtekening is 
niet geldig. Doe je dit toch, dan is de aanvraag niet compleet. 

2. Uittreksel KvK Let er op dat deze niet ouder is dan 1 jaar, anders is je aanvraag niet compleet. 

3. De-minimisverklaring:  
ondertekening met pen 

Hiermee verklaar je hoeveel subsidie je de afgelopen 3 belastingjaren al hebt 
ontvangen op basis van de-minimis. Het is belangrijk dat je de startdatum goed invult. 
Meestal is dit 1 januari 2021, omdat voor de meeste ondernemers het nieuwe 
belastingjaar op 1 januari start.  
Vul het formulier helemaal in, print het uit, en zet met pen een handtekening. Scan 
het formulier vervolgens in zodat je deze kunt uploaden. Een digitale handtekening is 
niet geldig. Doe je dit toch, dan is de aanvraag niet compleet.  

4. Mkb-verklaring Bij de beoordeling van jouw subsidieaanvraag toetsen wij of jouw bedrijf een mkb-
onderneming is. Dit doen wij met behulp van de mkb-verklaring. Vul stap 1, 2 als 3 
van het stroomschema in.  

1. Stap 1 gaat over de juridische structuur van het verband van 
ondernemingen. Kies voor ja of nee. Zodra je het vakje naar keuze hebt 
aangeklikt, gaat de route verder. Blijf de opties aanklikken tot je niet verder 
kunt.  

2. Bij stap 2 vul je het aantal fte en omzetgegevens in.  
3. Vul je gegevens in bij stap 3 en onderteken de verklaring. De ondertekening 

mag digitaal. Als een stap niet of deels is ingevuld, is de aanvraag niet 
compleet. 

5. Offerte(s) van een 
externe partij 

De getekende offerte moet meegestuurd worden. Hieruit moet blijken wat de werk-
zaamheden zijn en wat de prijs is. Deze offerte moet getekend zijn door 
opdrachtgever en opdrachtnemer. 

6. Bewijs toestemming 
eigenaar pand 
optioneel 

Als je zelf niet de eigenaar bent van het pand maar toch energiebesparende 
maatregelen gaat treffen, dan heb je toestemming nodig van de eigenaar van het 
pand dat dit akkoord is. 

7. Energielabel 
kantoorgebouw 
optioneel 

Als je energiebesparende maatregelen gaat toepassen op een kantoorpand, moet je 
aantonen dat dit pand minimaal energielabel A, B of C is. Een lager energielabel komt 
niet voor subsidie in aanmerking. 

8. Jaarrekening 
energieleverancier 

Om aan te kunnen tonen dat jouw onderneming geen grootverbruiker is, hebben we 
de jaarrekening nodig van jouw energieleverancier waaruit blijkt wat het verbruik aan 
elektriciteit en aan aardgas is geweest over het afgelopen jaar. Het moet duidelijk zijn 
voor welk adres de jaarrekening is opgesteld. 

9. Machtigingsformulier 
intermediair 
ondertekening met pen 

Maak je gebruik van de diensten van een subsidieadviseur? Dan moet je deze persoon 
machtigen om namens jou de aanvraag in te dienen.  
Vul het formulier helemaal in, print het uit, en zet met pen een handtekening. Scan 
het formulier vervolgens in zodat je deze kunt uploaden. Een digitale handtekening is 
niet geldig. Doe je dit toch, dan is de aanvraag niet compleet. 
 

 


