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SDE++ subsidie
Wat betekend de SDE++ subsidie voor mij?

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Voorheen was de SDE++ bekend als de SDE+, aanvullend is er een 

verbreding bijgekomen om ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans te laten maken op subsidie. De subsidie geld enkel als 

de aansluitwaarde groter is als 3*80A en er een positieve transport indicatie aan ten grondslag ligt. De Netbeheerder verzorgd de 

transport indicatie.

Let op; je kunt de SDE++ subsidie niet combineren met andere overheidssubsidies als bijvoorbeeld de EIA. Wij kunnen berekenen 

welke subsidie het voordeligste is om te benutten en kunnen de subsidie aanvragen bij het RVO.

Voorwaarden

• Zakelijke partijen komen in aanmerking voor de subsidie voor zonnepanelen. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de 

maatschap, stichting, vof en cv

• De zonnepanelen laat je aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een minimale aansluitwaarde van 3*80 

A (grootverbruikaansluiting)

• Er dient een transportindicatie aan ten grondslag te liggen van de Netbeheerder

• Het gezamenlijk piekvermogen is ten minste 15 kW

• De realisatietermijn is < 1 MWp 1.5 jaar en bij >1 MWp 3 jaar

• Je vraagt eerst de subsidie aan, voordat je de koopovereenkomst voor de zonnepanelen sluit.

Hoeveel is de subsidie?

Voor de categorie zonnepanelen in de SDE++ bestaat een onderscheid tussen ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering (eigen gebruik)’. 

Hiervoor gelden verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen. Volgens de overheid heb je een groter financieel voordeel 

als je de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, omdat je geen energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en transportkosten 

betaalt. Daarom geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag.

Hoeveel subsidie je exact ontvangt is afhankelijk van het inschrijfbedrag. De gehele installatie wordt gemeten door een erkende 

meetdienst, hierop gebaseerd word de productie en de bijpassende correctiebedragen bepaald. Hier opvolgend volgt de uitbetaling 

van de subsidie.

Voor meer informatie of het aanvragen of het verzilveren van een SDE+/SDE++ subsidie neem je contact met ons op.


