CONCEPT t.b.v. internetconsultatie
Subsidieregeling LNG
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van <…………………>, nr. IENM/BSK2019/…………….>, houdende vaststelling van regels voor subsidies ter bevordering van het gebruik van
Liquefied Natural Gas door wegvervoerders (Subsidieregeling LNG),
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder b en f, en tweede lid, 4, 6 en 7 van de Kaderwet subsidies I en
M en de artikelen 1, 2, eerste lid, 4, 6, tweede lid, 8, 10 tot en met 19, 21, 22, tweede lid, 24, van het
Kaderbesluit subsidies I en M;

Besluit:

HOOFDSTUK I
Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. exploitant: ondernemer die voor eigen rekening en risico LNG inkoopt voor en verkoopt bij een LNGvulpunt;
b. Kaderbesluit: Kaderbesluit subsidies I en M;
c. Liquefied Natural Gas: vloeibaar gemaakt aardgas en vloeibaar gemaakt biogas, die wordt verkocht
bij een LNG-vulpunt;
d. LNG: Liquefied Natural Gas;
e. LNG-truck: vrachtauto als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, die de LNG uitsluitend gebruikt ten behoeve van de voortstuwing van deze vrachtauto;
f. LNG-vulpunt: vulpunt:
1°. waar LNG wordt verkocht ten behoeve van LNG-trucks,
2°. waarvoor een vergunning is afgegeven; en
3°. dat voor elke LNG-truck toegankelijk is;
g. RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
h. vergunning: vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 en bijlage 1, onder 4.4,
onderdeel m, van het Besluit omgevingsrecht en de artikelen 3.296, eerste lid en 3.297, aanhef en
onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, na inwerkingtreding van laatstgenoemde besluit;
i. wegvervoerders: ondernemingen die LNG-trucks in gebruik hebben en LNG tanken bij de exploitant.
Artikel 2
Doel
Het doel van deze regeling is door subsidieverstrekking het gebruik van LNG door wegvervoerders te
stimuleren waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen.
Artikel 3
Subsidiabele activiteiten
De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan exploitanten voor het verlagen van de
verkoopprijs van LNG bij een LNG-vulpunt ten behoeve van wegvervoerders.

Artikel 4
Aanvrager
Een exploitant kan een aanvraag voor subsidie indienen.
HOOFDSTUK 2

FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel 5
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt € 0,187 per kilo LNG die de exploitant aan wegvervoerders verkoopt bij een LNGvulpunt.
Artikel 6
Subsidieplafonds
1. Het subsidieplafond voor 2020 bedraagt € 4.000.000,-.
2. De Minister stelt het subsidieplafond vast voor 2021 en geeft hiervan kennis in de Staatscourant
voor aanvang van het kalenderjaar waarvoor het wordt vastgesteld.
3. Indien het subsidieplafond van 2020 niet wordt bereikt, stelt de Minister dat resterende
bedrag beschikbaar ten behoeve van de subsidieverstrekking in het kalenderjaar 2021.
Artikel 7
Verdelingsregime
Indien blijkt dat bij toekenning van de aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden, dan
wordt het bedrag van de overschrijding bij verlening met een voor elke exploitant zelfde percentage in
mindering gebracht op de aangevraagde subsidiebedragen.
Artikel 8
Betaling en verrekening
De betaling van de subsidiebedragen vindt plaats op een bankrekening die op naam staat van de
aanvrager.
HOOFDSTUK 3

SUBSIDIEVERLENING

Artikel 9
Aanvraagperioden subsidieverlening
De aanvragen tot verlening van de subsidie voor de onderscheiden kalenderjaren 2020 en 2021
worden ingediend van 2 januari tot en met 31 januari van het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.
Artikel 10
Vereisten aanvraag subsidieverlening
1. De aanvraag tot verlening wordt bij de Minister ingediend door middel van een daartoe vastgesteld
formulier dat beschikbaar is via de website van de RVO.
2. De aanvraag tot verlening van subsidie gaat per kalenderjaar vergezeld van:
a. een opgave van het aantal kilo’s LNG dat de exploitant per LNG-vulpunt per maand heeft
verkocht aan wegvervoerders in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar
voorafgaand aan het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft;
b. een prognose van het aantal kilo’s LNG dat de exploitant per LNG-vulpunt verwacht te verkopen
in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
c.
een afschrift van de vergunning voor het LNG-vulpunt waar de verlaging van de verkoopprijs
van LNG zal plaatsvinden;
d. een bewijs van exploitatie waaruit blijkt dat de exploitant voor eigen rekening en risico LNG
inkoopt voor en verkoopt bij een LNG-vulpunt.
3. Indien de exploitant redelijkerwijs niet kan beschikken over een opgave van het aantal verkochte
kilo’s LNG als bedoeld in het tweede lid onder a, voegt de exploitant bij zijn aanvraag een opgave
toe die is gebaseerd op een gemiddeld aantal kilo’s verkochte LNG van een vergelijkbaar LNGvulpunt.
4. Het totaal van de hoeveelheid LNG die in de aanvraag wordt vermeld bedraagt niet meer dan 130%
van het totaal van de verkochte hoeveelheid LNG in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor
subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 11
Subsidieverlening
1. De beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven uiterlijk 13 weken na afloop van de periode
waarin een aanvraag tot subsidieverlening kan worden ingediend.
2. Bij de subsidieverlening verstrekt de Minister een voorschot van maximaal 60%.

HOOFDSTUK 4

SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 12
Aanvraagperioden subsidievaststelling
De aanvragen tot vaststelling van de subsidie voor de onderscheiden kalenderjaren 2020 en 2021
worden ingediend van 1 januari tot en met 28 februari, volgend op het kalenderjaar waarvoor subsidie
is verleend.
Artikel 13
Vereisten aanvraag subsidievaststelling
1. De aanvraag tot vaststelling wordt bij de Minister ingediend door middel van een daartoe door de
Minister vastgesteld formulier dat beschikbaar is via de website van de RVO.
2. De aanvragen tot vaststelling van de subsidie voor de kalenderjaren 2020 en 2021 gaan vergezeld
van:
a. een financiële verantwoording; en
b. een controleverklaring,
waaruit blijkt dat aan de verplichtingen die voor de exploitant uit deze regeling voortvloeien, is
voldaan.
Artikel 14
Subsidievaststelling
De beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven uiterlijk 13 weken na afloop van de periode
waarin de aanvraag tot vaststelling kan worden ingediend.
HOOFDSTUK 5

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 15
Overige aan de subsidie verbonden verplichtingen
1. Onverminderd artikel 17 en 18 van de Kaderbesluit, verleent de subsidieontvanger medewerking
aan controles die kunnen worden verricht door de RVO om te onderzoeken of door de subsidieontvanger aan de voorwaarden van de subsidieverstrekking is of wordt voldaan.
2. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de subsidiëring niet leidt tot een verhoging van de
prijs van de LNG exclusief subsidie.
3. In geval van controles door medewerkers van de RVO geeft de subsidieontvanger in elk geval inzage
in:
a. de administratie met betrekking tot het aantal kilo’s LNG dat per maand per LNG-vulpunt is
verkocht aan wegvervoerders in het kalenderjaar waar de aanvraag betrekking op heeft;
b. de administratie waaruit blijkt dat de verkoopprijs van de gesubsidieerde LNG die aan
wegvervoerders is verkocht structureel met € 0,187 per kilogram is verlaagd gedurende het
kalenderjaar waar de aanvraag betrekking op heeft;
c. de wijze waarop de verkoopprijs van een kilo LNG tot stand is gekomen in die zin dat blijkt dat de
door de exploitant ontvangen subsidie niet heeft geleid tot een verhoging van de prijs van LNG
exclusief subsidie.
4. De subsidieontvanger is verplicht om wegvervoerders die bij hem LNG tanken, te informeren over
de verstrekte subsidie en over de doorwerking daarvan in de prijs per kilo LNG bij het LNG-vulpunt.
Artikel 16
Weigeringsgrond
Onverminderd artikel 11 en 12 van het Kaderbesluit, wordt een subsidieaanvraag in ieder geval
afgewezen indien al eerder aan de aanvrager een subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of
een andere regeling voor de aanschaf van LNG, in dezelfde periode als die waar de aanvraag betrekking
op heeft.

HOOFDSTUK 6

SLOTBEPALINGEN

Artikel 17
Inwerkingtreding en vervaldatum
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari
2022, met dien verstande dat de regeling na die periode van toepassing blijft op aanvragen die
betrekking hebben op de kalenderjaren 2020 en 2021.

Artikel 18
Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling LNG.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat
S. van Veldhoven – van der Meer

