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In dit document wordt beschreven welke subsidies en regelingen beschikbaar zijn 
als u zonnepanelen wilt realiseren.  
 

 

Introductie en leeswijzer 
 

De volgende subsidies en regelingen komen aan bod 
1. Salderingsregeling 
2. Postcoderoosregeling 
3. SDE++ regeling 
4. Energie-investeringsaftrek (EIA) 
5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
6. Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) 
7. Lokale subsidies en regelingen 

Onderstaand een overzicht van welke subsidies en regelingen van toepassing zijn op  de 
verschillende doelgroepen.  
 
Nummer Naam  Doelgroep 
1. Salderingsregeling Particulieren, stichtingen, 

verenigingen bedrijven  
2. Postcoderoosregeling Coöperaties 1 en VvE's 
3. Stimuleringsregeling Duurzame 

Energieproductie (SDE++) 
Bedrijven,  verenigingen en 
stichtingen  

4. Energie-investeringsaftrek (EIA) Bedrijven,  verenigingen en 
stichtingen 

5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Bedrijven 
6. Stimulering Bouw en Onderhoud 

Sportaccommodaties (BOSA) 
Sportverenigingen en sportscholen 

7. Lokale subsidies en regelingen Particulieren, bedrijven, 
verenigingen en stichtingen 

 
Wanneer u tijdens het doornemen van dit document vragen heeft of tegen problemen aanloopt, 
schroom dan niet om contact op te nemen met ons.  
 

  

 
 
 

1 Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen lid worden van een coöperatie. Als 
coöperatie kan er worden deelgenomen aan de postcoderoosregeling.  
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1.   Salderingsregeling 
Doel: Het aantrekkelijk maken van investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. 

 
Voor welke techniek is de regeling bedoeld? 
Kleine zonnepaneleninstallatie voor consumenten en bedrijven (tot ca. 70 kWp). 

Hoe werkt de regeling? 
Zonnepanelen wekken alleen overdag elektriciteit op, waarvan niet alle opgewekte elektriciteit 
wordt gebruikt tijdens momenten waarop de elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit die 
niet gelijk gebruikt wordt, kan op het elektriciteitsnet worden teruggeleverd. Middels de 
salderingsregeling wordt de elektriciteit die aan het elektriciteitsnet over een jaar heen is 
teruggeleverd, verrekend met het totale elektriciteitsverbruik over het hele jaar. Dit wordt 
salderen genoemd. Alleen over het nettoverbruik (afgenomen elektriciteit van de 
energieleverancier minus teruggeleverde elektriciteit) worden verbruikskosten, energiebelasting 
en BTW betaald. De salderingsregeling heeft een salderingsgrens. Dat wil zeggen dat nooit meer 
gesaldeerd mag worden dan de hoeveelheid elektriciteit die door de energieleverancier wordt 
geleverd. In geval er jaarlijks meer elektriciteit aan het net wordt teruggeleverd dan wordt 
afgenomen, wordt een terugleververgoeding uitgekeerd. Dit tarief wordt door uw energiebedrijf 
vastgesteld. De salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd, waarbij er vanaf 2031 niet meer 
gesaldeerd mag worden.  

Wanneer kom ik in aanmerking voor de regeling? 
 U maakt gebruikt van de regeling als particulier, vereniging, stichting of bedrijf 
  U bent in het bezit van een kleinverbruiksaansluiting (waarde: maximaal 3 X 80 Ampère) 

Hoe kan ik de subsidie aanvragen? 
Wilt u gebruikmaken van de salderingsregeling dan moeten de zonnepanelen eerst op 
energieleveren.nl worden geregistreerd. Op deze manier weten de netbeheerder en 
energieleverancier dat u energie gaat terugleveren en hoeveel dat maximaal gaat zijn. Vervolgens zal 
de netbeheerder controleren of uw energiemeter de elektriciteit die door de zonnepanelen worden 
opgewekt kan registreren. De energiemeter moet namelijk de elektriciteit die door uw 
energieleverancier wordt geleverd kunnen onderscheiden van de elektriciteit die u zelf opwekt. De 
verrekening wordt gedaan door uw energieleverancier en dat zult u op uw energierekening terugzien.  
 
             Naar de regeling 
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2.  Postcoderoosregeling 
Doel: Het stimuleren van het kleinschalig opwekken van duurzame energie. 
 

Voor welke technieken is de regeling bedoeld? 
 Zonnepanelen op het dak 
 Windenergie 

Hoe werkt de regeling? 
De regeling is opgericht om lokale productie van duurzame energie te stimuleren. Als deelnemer 
richt u samen een coöperatie op, of neemt u deel aan een bestaande VvE. Alle deelnemers kopen 
één of meerdere delen van een zonnepaneleninstallatie of één of meerdere windmolens, in de 
vorm van participaties of certificaten. Door gebruik te maken van de regeling krijgt u vrijstelling 
van de energiebelasting voor een periode van 15 jaar. Voor het aandeel van de totale elektriciteit 
waarvoor u deelneemt wordt vrijstelling van de energiebelasting verkregen. Tot een verbruik van 
maximaal 10.000 kWh kan energiebelasting worden teruggevraagd. Tarieven van de 
energiebelasting worden jaarlijks vastgesteld. Daarnaast mag nooit meer energiebelasting 
worden teruggevraagd dan wat betaald wordt over het elektriciteitsverbruik. De duurzame 
energie hoeft niet op het eigen dak of terrein opgewekt te worden. Wel moeten deelnemers in 
de nabijheid van de productie-installatie, het zogenoemde postcoderoosgebied, wonen. In 2021 
wordt de postcoderoosregeling aangepast. Momenteel wordt de regeling uitgewerkt. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de regeling? 
 U maakt gebruikt van de regeling als coöperatie of VvE 
 U bent in het bezit van een kleinverbruiksaansluiting (waarde: maximaal 3 X 80A) 

Hoe kan ik de subsidie aanvragen? 
Nadat u een coöperatie heeft opgericht of zich heeft aangesloten bij een bestaande VvE, kan de 
duurzame energie-installatie worden geplaatst en worden aangemeld bij de keuringsinstantie CertiQ. 
Vervolgens kan de coöperatie een beschikking tot 'Aanwijzing voor het verlaagde tarief 
energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit' bij de belastingdienst aanvragen.  
 
           Naar de regeling  
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3.   Stimuleringsregeling duurzame energieproductie   
(SDE++) 

Doel: Op een kosteneffectieve manier CO2-reductie bereiken.   
 

Voor welke technieken is de regeling bedoeld? 
Subsidie kan aangevraagd worden voor technieken die hernieuwbare elektriciteit en warmte 
produceren - zoals zon-PV, windenergie, biomassa, geothermie en aquathermie - of voor 
technieken de uitstoot van CO2-emissies reduceren - zoals daglichtkas, E-boiler, restwarmte, 
CO2-afvang en -opslag en waterstof door elektrolyse. Informatie over de technieken die in 
aanmerking komen voor subsidie vindt u hier. 

Hoe werkt de regeling? 
De SDE++ is een verbreding van de SDE+-regeling. Door de SDE++ subsidie in te zetten wil de 
overheid het investeren in duurzame energie en CO2-reducerende maatregelen rendabel maken, 
door de onrendabele top te vergoeden. De onrendabele top is het verschil tussen de kostprijs 
van de energie reducerende techniek (basisbedrag) en de prijs van energie op de markt 
(correctiebedrag). U moet bij het aanvragen van het subsidie aangeven hoeveel subsidie u wenst 
te ontvangen. Een hoger aangevraagd subsidiebedrag resulteert in meer subsidie. Echter 
rangschikt de overheid technieken op basis van de subsidiebehoefte per ton vermeden CO2, wat 
betekent dat lagere aangevraagde subsidieverzoeken de voorrang hebben. De hoogte van uw 
aangevraagde subsidiebedrag beïnvloedt dus de kans op beschikking van de subsidie. U moet dus 
goed bedenken hoeveel subsidie u nodig heeft. U kunt subsidie ontvangen voor een periode van 
12 of 15 jaar, afhankelijk van de techniek waar u subsidie voor aanvraagt.      

Wanneer kom ik in aanmerking voor de regeling? 
 U maakt gebruikt van de regeling als bedrijf of non-profit organisatie. 
 U bent heeft een grootverbruiksaansluiting (minimaal 3 X 100A). 

Hoe kan ik de subsidie aanvragen? 
U moet de SDE++ subsidie aanvragen voordat u duurzame energie wilt gaan produceren of in een 
CO2-reducerende techniek wilt gaan investeren. Subsidie kan worden aangevraagd via de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het aanvragen kan een vergunning of een 
haalbaarheidsstudie een vereiste zijn. Per techniek kan per adres waarop de techniek wordt 
geïnstalleerd, maximaal één aanvraag worden ingediend. 
           Naar de regeling  
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4.  Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Doel: Het stimuleren van inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige instanties te investeren 
in energiezuinige technieken en duurzame energie.  
 

Voor welke technieken is de regeling bedoeld? 
Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie komen in aanmerking 
voor de regeling. Hierbij kunt u denken aan thema's zoals energieprestatieverbetering, warmte, 
koelen/vriezen, ventileren, verlichten, energieadvies. Voor een volledige lijst van de investeringen 
die in aanmerking komen voor de EIA kan gebruik worden gemaakt van de Energielijst. Deze lijst 
wordt jaarlijks bijgewerkt. U kunt ook gebruik maken van de digitale tool voor het vinden van de 
techniek waar u naar opzoek bent.    

Hoe werkt de regeling? 
Bedrijven, overheidsondernemingen, stichtingen en verenigingen die 
vennootschapsbelastingplichtig zijn en die investeren in energiezuinige technieken en duurzame 
energie krijgen door het aanvragen van de EIA fiscaal voordeel.  Aanschafkosten, 
voortbrengingskosten 2 , kosten van aanpassingen aan bestaande technieken en kosten voor 
energieadvies komen in aanmerking voor de EIA. Via de EIA kan 45% van de investeringskosten 
van energiebesparende bedrijfsmiddelen van de fiscale winst worden afgetrokken, boven op de 
gebruikelijke afschrijving. Daardoor wordt minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 
betaald.  

Wanneer kom ik in aanmerking voor de regeling? 
 U maakt gebruikt van de regeling als bedrijf, overheidsonderneming, stichting of 

vereniging. 
 U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 De techniek waarin u wilt investeren is niet eerder gebruikt door de aanvrager.  
 Het bedrag dat u wilt investeren is minimaal €2.500. 
 U doet de aanvraag binnen drie maanden na opdrachtverstrekking (geldt voor 

aanschafkosten). Voor voortbrengingskosten geldt dat dit gemeld moet worden binnen 
drie maanden na het einde van het kwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn 
gemaakt. Als de voortbrengingskosten in hetzelfde kwartaal zijn gemaakt waarin de 
techniek in gebruik is genomen, dan moeten deze kosten binnen 3 maanden na de 
ingebruikname worden gemeld.  

 U mag niet voor zowel de EIA als de MIA een aanvraag indienen.  

Hoe kan ik de subsidie aanvragen? 
Om gebruik te maken van de regeling dient u digitaal een melding te doen via www.rvo.nl/eia. 
Daarnaast heeft u voor de aanvraag eHerkenning nodig. De eHerkenning kan aangevraagd worden via  
www.rvo.nl/eLoket of direct via www.eHerkenning.nl.  
 
            Naar de regeling   

 
 
 

2  Voortbrengingskosten zijn de kosten voor inzet van eigen personeel, materialen en 
werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd.  
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5.  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
Doel: Het stimuleren van investeringen in bedrijfsmiddelen. 
 

Voor welke technieken is de regeling bedoeld? 
De belastingdienst heeft geen lijst gepubliceerd van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen 
voor de KIA-regeling. Wel kunt u een overzicht van de middelen die niet in aanmerking komen 
voor een investeringsaftrek op de website van de belastingdienst vinden. In principe komen de 
meeste bedrijfsmiddelen in aanmerking voor de regeling dus ook als u in duurzame maatregelen 
gaat investeren. Het is aan te raden om contact met de belastingdienst op te nemen om na te 
vragen of de specifieke maatregel waar u in wilt investeren wel in aanmerking komt en wat de 
bijbehorende voorwaarden zijn.  

Hoe werkt de regeling? 
Bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt een bepaald percentage van de investeringen in 
een jaar van de winst afgetrokken. Hierdoor ontstaat een lagere belastbare winst. De hoogte van 
het percentage is afhankelijk van de hoogte van het totaal van de investeringen en ligt tussen 
28% voor investeringen tussen € 2.401 en € 58.238 tot 0% bij een jaarinvestering boven € 323.544.  

Wanneer kom ik in aanmerking voor de regeling? 
 U maakt gebruikt van de regeling als bedrijf. 
 U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 U heeft de investering in hetzelfde boekjaar gedaan als het jaar waar de aanvraag is 

ingediend.  
 Iedere aparte investering die u maakt bedraagt minimaal €450 (exclusief BTW). 
 U investeert totaal minimaal €2.300 (exclusief BTW).  
 U mag eerder in hetzelfde bedrijfsmiddel hebben geïnvesteerd.  
 U mag de KIA combineren met andere regelingen zoals de EIA.  

Hoe kan ik de subsidie aanvragen? 
De KIA waarop u recht heeft wordt bij de aangifte van de inkomsten- of vennootschapsbelasting 
afgetrokken.  
 
           Naar de regeling 
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6.  Stimulering bouw & onderhoud sportaccommodaties 
Doel: Het stimuleren van de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties. 
Daarnaast wordt ook de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen gestimuleerd.   
 

Voor welke technieken is de regeling bedoeld? 
Sportaccommodaties kunnen de subsidie aanvragen voor sport gerelateerde investeringen. Ook 
kan de subsidie worden aangevraagd voor aanvullende maatregelen die bijdragen aan 
energiebesparing en circulariteit.  Voor alle duurzame maatregelen die in de maatregelenlijst 
staan kan subsidie worden aangevraagd.  

Hoe werkt de regeling? 
De regeling subsidieert 20% van de kosten van activiteiten die de bouw, het onderhoud en het 
beheer van sportaccommodaties stimuleren (inclusief BTW). Bovenop de 20% subsidie van de 
totale investeringskosten kan 10% aanvullende subsidie worden verstrekt bij energiebesparende 
maatregelen, activiteiten die de toegankelijkheid van de accommodatie verbeteren en circulaire 
maatregelen. Subsidie kan worden aangevraagd voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 
12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald. De keuze is van invloed op het 
minimale bedrag waar subsidie voor aangevraagd kan worden.  Als u subsidie voorafgaand de realisatie 
van het duurzame project wilt ontvangen dan moet het totale investeringsbedrag minimaal €83.333 
zijn. Als u subsidie aanvraagt nadat het duurzame project is gerealiseerd dan moeten de totale 
investeringskosten minimaal €16.667 bedragen. Meer informatie hierover vindt u hier.    

Wanneer kom ik in aanmerking voor de regeling? 
 U vraagt de subsidie aan voor een sportaccommodatie.  
 U vraagt de subsidie aan voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat 

de activiteiten zijn afgerond en betaald.  
 Uw gemeente ontvangt geen specifieke uitkering sport voor uw activiteiten.  

Hoe kan ik de subsidie aanvragen? 
U kunt de subsidie online aanvragen.  
 
           Naar de regeling  
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7.   Lokale subsidies en regelingen 
 Naast landelijke regelingen kunnen ook lokale regelingen gelden die vanuit uw gemeente 

of provincie wordt aangeboden.  
 Voor meer informatie verwijzen we door naar hun website.  

 


