
 

Beantwoording vragen webinar Sustainable Financieel Advies 

22 maart 2021 

Na presentatie Heidi (vragen zijn door Heidi en Fred samen beantwoord) 

Wat voor rol zie je voor de Rijksoverheid om MKB’s te helpen bij investeren in 
duurzaamheid?  
De overheid speelt een belangrijke rol om investeringen te stimuleren en te 
faciliteren. Dus met ruime regelingen, subsidies en bijvoorbeeld fiscale prikkels. En 
de overheid heeft een belangrijke taak om MKB-ers voor te lichten en 
praktijkvoorbeelden te delen over de noodzaak van verduurzaming. Maar daarbij zal 
de overheid vooral ook samen moeten optrekken met het MKB (via MKB Nederland) 
om de investeringen realistisch te houden en te zorgen dat het MKB financieel 
gezond blijft. Daarnaast zou het goed zijn om de consument, als klant van het MKB, 
te betrekken in dit proces zodat zij het MKB op waarde blijven schatten.  
 
Kun je uitleggen hoe de (financieel) adviseur zijn of haar rol in het systeem kan 
spelen? 
De financieel en fiscaal adviseur is vaak de vertrouwenspersoon van het MKB. 
Investeren in duurzaamheid vergt financiële slagkracht en moet verstandig gebeuren. 
Daarbij kan een financieel adviseur de ondernemer ondersteunen. De adviseur is de 
belangenbehartiger van zijn klant, de MKB-er, en heeft inzicht in de mogelijkheden 
die er zijn om te verduurzamen. Welke financiering, welke subsidie, wat is fiscaal 
mogelijk, is het risico te verzekeren etc… Doordat de financieel adviseur zo dicht op 
zijn klant zit en kennis heeft van de financiële situatie van de MKB-er, kan hij MKB-
ers inzicht geven in de financiële / fiscale mogelijkheden en consequenties van 
verduurzaming.  
  
Zijn er ook wettelijke verplichten qua duurzaamheid waar het MKB aan dient te 
voldoen per 2021 of 2022? Dat zou een financieel adviseur helpen, neem ik aan in 
de gesprekken en bespreken van het onderwerp. 
Ja, onderdeel van de zorgplicht van ondernemers is dat zij goed omgaan met het 
milieu in algemene zin. Naar verwachting komen er meer regels om de 
verduurzaming te versnellen (anders halen we de parijs-afspraken niet), maar die 
zulllen meer sectorspecifiek zijn. Denk aan de landbouw of bouwbedrijven. Enkele 
regels die al gelden zijn te vinden via https://www.mkbservicedesk.nl/9871/wettelijke-
verplichtingen-gebied-milieu.htm 
  

Na presentatie Rens 

Zijn de grote bedrijven al in de mogelijkheid om de impact te kunnen monitariseren? 
Ja, daarvoor verwijs ik graag naar het werk van True Price, veel grote bedrijven doen 
dit al https://trueprice.org/ 
  

Na presentatie Fred 

Wie zijn de meest aangewezen instanties om bij de transitie vd adviseur te helpen? 
Verzekeraars, Nibe SVV, Adfiz,, NVGA .....  
De branche- en beroepsorganisaties zijn daarvoor de meest logische. Zij kunnen hun 
leden stimuleren om duurzaamheid verder aan te jagen. En zij spelen een 
belangrijke rol om via hun lobby meer aandacht te vragen voor de rol van de 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrueprice.org%2F&data=04%7C01%7CFred.deJong%40han.nl%7Ccae009dbefac45fb4df608d8f0595e5e%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C637523613910530369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LnDv5HpOrpWZPa6DtskeU1gDgRSNF9tyRO4KXciRE74%3D&reserved=0


 

adviseur bij verduurzaming van het MKB. Daarnaast is het goed als de 
opleidingsbedrijven in de financiële sector duurzaamheid meer verweven in hun 
aanbod. Dat gebeurt al wel, maar zal de komende jaren meer structureel moeten 
worden. Overigens is binnen de financieel adviesmarkt (met name verzekerings- en 
hypotheekadviseurs) een probleem dat de organisatiegraad relatief laag is. Om de 
vele ongeorganiseerde intermediairs te bereiken is het belangrijk dat de branche- en 
beroepsorganisaties (die zijn nu versplinterd) meer samenwerken om echt een vuist 
te kunnen maken.  
  
  
 


