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SDE++ - Investeringssubsidie Duurzame Energie 

De SDE++ is een subsidieregeling die ondernemers, verenigingen en instellingen met een 

KVK nummer stimuleert om grootschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. 

Intekenen kan 1 tot 2 keer per jaar. Voor 2022 opent de inschrijving 28 juni om 9.00 uur. 

Het gaat om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie: 

• Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren). Bij 

zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zijn en dient het bedrijf over 

een grootverbruikersregeling te beschikken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. 

Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties. 

• Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, 

allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing. 

• Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in 

aanmerking; 

• Water: investeringen in installaties op waterkracht, vrije stromingsenergie, 

golfenergie, osmose; 

• Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken. 

De SDE++ is een exploitatiesubsidie: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte 

duurzame energie en CO2 reducerende technieken en niet voor de aanschaf van het middel, 

zoals bij de EIA. De subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame 

energie en de kostprijs van grijze energie. De vergoeding wordt verstrekt gedurende een 

periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie duurzame energie. Ook de 

hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde 

duurzame energie.  

SCE - Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 

De SCE is de vernieuwde postcoderoosregeling, een regeling die energiecoöperaties en VVE's 

stimuleert om samen, lokaal duurzame energie op te wekken: Wind, waterkracht of zon.  

Deze regeling is interessant wanneer je zelf niet wil - of kan investeren in een 

zonnestroominstallatie; je verhuurt dan je dak aan een energiecoöperatie. De opbrengst is 

natuurlijk lager dan wanneer je zelf investeert, maar het kost je niks. 

De SCE is net als de SDE +een exploitatiesubsidie: Producenten ontvangen subsidie per 

geproduceerde kWh duurzame energie. Het basisbedrag subsidie wordt jaarlijks opnieuw 

vastgesteld, en geldt na toekenning voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus 

langdurige zekerheid over het rendement op de investering. 

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het 

correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder 

subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de 

ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van 

certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor 

subsidie. 

 








