
groene energie
Groene energie is energie uit hernieuwbare bronnen zoals waterkracht, wind, zon en biomassa. Je 
kunt Nederlandse groene energie kopen of zelf opwekken. In praktijk blijkt dat het grootste aanbod 

groene energie bestaat uit energie die in de rest van Europa wordt opgewekt.

stappenplan energiecontract stappenplan opwekken
1. Vergelijk vooraf: 1. Bepaal vooraf:

Groene stroom uit Nederland Zonnepanelen

2. Vraag offertes aan bij drie partijen en vraag 
om in ieder geval de volgende kostenposten:

2. Vergelijk de offertes

waar de energie vandaan komt. Is het opgewekt 
in Nederland of in Europa?
het type energieopwekking dat gebruikt wordt 
(windenergie, zonnepanelen, waterkracht, 
biomassa, groen gas, etc.).
bekijk de mogelijkheid om groen gas in te kopen, 
of te compenseren.
de prijs per kWh (en de opslag voor groene 
energie) voor stroom.
de prijs per m3 (en de opslag voor groene 
energie) voor gas.

oriëntatie van het dak.
of er bomen en ander hoge objecten in de 
omgeving een schaduw op je dak werpen.
of je ruimte genoeg hebt om de omvormer te 
plaatsen.
het dak sterk genoeg is om de panelen te dragen.

aantal panelen.
een inrichtingsvoorstel voor het dak.
kosten voor aanschaf panelen en omvormer.
berekening van de verwachte opbrengst en 
terugverdientijd.
kosten voor aanbrengen panelen.

Het is belangrijk dat de inkoop van groene stroom 
ook daadwerkelijk tot hogere productie van groene 
stroom leidt. Dit heet ‘additionaliteit’ en betekent dat 
de inkoop van groene stroom door een bedrijf ervoor 
zorgt dat er méér productiecapaciteit aan groene 
stroom ontstaat.

Écht groene stroom is stroom die grotendeels 
(minimaal 80%) uit duurzame bronnen in Nederland 
wordt opgewekt. Naarmate de vraag naar echt 
Nederlandse groene stroom groeit, komen er in 
Nederland windmolens of zonnepanelen bij en 
hoeven we dus minder beroep te doen op kolen of 
gas. Helaas verkopen veel energieleveranciers in 
Nederland stroom die is ‘vergroend’ met certificaten 
uit het buitenland.

Stroom die wordt ‘vergroend’ met certificaten uit het 
buitenland leidt niet tot uitbreiding van de duurzame 
stroomproductie in Nederland. Vraag daarom naar 
groene stroom opgewekt in Nederland!

Voor het aanleggen van zonnepanelen is het vaak 
nodig om de gebouweigenaar te betrekken. Het is 
verstandig om hierover het gesprek aan te gaan met 
de verhuurder. Als je bereid bent om zelf ook bij te 
dragen aan de verbeteringen, kun je aan de hand 
van onze maatstaf tot een eerlijke verdeling komen, 
waarmee jij alleen bijdraagt zolang je huurder van het 
pand bent.

De salderingsregeling gaat vanaf 2023 worden afge-
bouwd. Deze regeling staat toe dat je de elektriciteit 
die je aan het elektriciteitsnet levert mag wegstrepen 
(salderen) tegen de elektriciteit die je van het net 
afneemt. De terugleververgoeding blijft wel 
gehandhaafd. Denk er tevens aan om de 
gehanteerde terugleververgoeding te vergelijken per 
energieleverancier.

Maak een keuze op basis van het gepresenteerde 
aanbod.
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3. Bepaal welke subsidiemogelijkheden 
toepasbaar zijn en vraag deze aan (zie subsidies)

4. Vergelijk de offertes



Het is mogelijk om fiscaal voordeel te krijgen voor het verlagen van de investeringskosten of om een 
aantrekkelijke lening aan te gaan voor een investering in zonnepalen. Hieronder geven we kort aan 

welke mogelijkheden er zijn:

subsidie- en financieringsmogelijkheden

aanvraagprocedure EIA

Energie Investering Aftrek (EIA) Energielening Energiefonds Utrecht
•  Ongeveer 11% voordeel na aftrekken investerings-  
    kosten van de fiscale winst.
•  Minimaal €2.500,- investeren
•  Zonnepanelen (251102 EIA code) waarbij:

-  Een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15  
kW is gerealiseerd.
-  En zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via 
een huishoudens en klein zakelijk aansluiting (tot 
maximaal 3*80A).
-  Eventueel ook een zonvolgsysteem, de 
omvormer en een accu.

•  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/
    energie-investeringsaftrek/ondernemers

•  Zonnepaneel vereisten uit de EIA.
•  Tussen de €5.000 – €50.000.
•  Maximaal 75% van de totale investering.
•  Looptijd maximaal 10 jaar en lage rente 
    (zie website).
•  https://www.energiefondsutrecht.nl/
    financieringen/lening-tot-e-50-000/

1.  De aanvraag doe je op mijn.rvo.nl door het aanvraagformulier in het eLoket in te vullen. 

2.  Bepaal welke kosten je opgeeft. Er zijn twee mogelijkheden:
 a. Aanschafkosten: kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Alleen kosten die 
 binnen 3 maanden na het aangaan van de koopovereenkomst (dus niet offerte, factuur of  
 betaaldatum) worden gemeld komen in aanmerking. 
 b. Voortbrengingskosten: kosten voor inzet eigen personeel, eigen materialen (uit 
 magazijn) en werkzaamheden onder eigen regie uitgevoerd door derden. Deze kosten 
 moeten worden gemeld binnen 3 maanden na het einde van elk kwartaal waarin de
 kosten vallen. 

3.  Ontvangstbevestiging met referentienummer wordt opgestuurd.

4.  RVO controleert de aanvraag en stelt mogelijk aanvullende vragen over de technische en 
     financiële eisen.

5.  Beslissing over aanvraag komt per post (+/- 8 weken). Bij een positieve beslissing wordt een 
     EIA-verklaring afgeven, bij een negatieve beslissing volgt de mogelijkheid om bezwaar te 
     maken binnen zes weken na de verzendatum van de beslissing.

6.  Verwerk de EIA-verklaring in de aangifte voor inkomensbelasting of vennootschapsbelasting. 
     De Belastingdienst stelt de belastingaanslag vast na de aangifte en kan de EIA accepteren of
     (gedeeltelijk) afwijzen.
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