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Juridische aspecten 
Omgevingsrecht

Zonnepanelen kennen uiteenlopende toepassingen, zoals zonnepanelen op daken, grondgebonden veldopstellingen, 

zonnepanelen die drijven op waterbergingen/oppervlaktewateren of zonnepanelen geïntegreerd in geluidsschermen. 

Afhankelijk van het soort toepassing zijn er verschillende vergunningen en/of publiekrechtelijke toestemmingen vereist. 

Zonnepanelen op daken: onder voorwaarden omgevingsvergunningsvrij

Het realiseren van zonnepanelen op daken is vergunningsvrij als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 2, lid 

6 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Het besluit maakt in dit kader onderscheid tussen zonnepanelen op 

schuine en platte daken. 

Schuine daken

Om zonnepanelen op schuine daken vergunningsvrij te realiseren dienen de zonnepanelen – kort gezegd – binnen 

het dakvlak, in of direct op het dakvlak en met een hellingshoek overeenkomstig de hellingshoek van het dakvlak te 

worden geplaatst. 

Platte daken

Voor het vergunningsvrij realiseren van zonnepanelen op een plat dak is vereist dat de zonnepanelen op een 

afstand van de rand worden geplaatst die gelijk is aan de hoogte van de zonnepanelen. Indien de zonnepanelen 

niet één geheel vormen met de installatie voor het omzetten van de opgewekte elektriciteit, dan moet deze 

installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk worden geplaatst.

Plaatsing op een monument

Als de panelen op het dak van een monument komen, is mogelijk toch een omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen vereist. 

Grondgebonden en drijvende zonnepaneelparken: omgevingsvergunning vereist 

Voor grondgebonden veldopstellingen en zonneparken op waterbergingen/oppervlaktewateren is een omgevings-

vergunning vereist. 

Afwijken van bestemmingsplan 

Er zijn maar weinig bestemmingsplannen in het buitengebied die voorzien in het gebruik voor een zonnepaneel-

park. Hierdoor is doorgaans herziening van het bestemmingsplan vereist om het zonnepaneelpark planologisch 

mogelijk te maken, of er is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. Daar-

naast is ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. 

Milieu- en watervergunning

Wanneer een zonnepaneelproject is bestemd op het terrein van een milieuvergunning-plichtige inrichting (een 

type C-inrichting), dan is hiervoor doorgaans ook een wijziging van de milieuvergunning (een zogenaamde 

milieu-neutrale wijziging) nodig. Als een drijvend zonnepaneelpark op een oppervlaktewater of een waterkering is 

voorzien, dan is daarvoor tevens een watervergunning of een melding vereist.

Ruimtelijke onderbouwing en passend zijn in ruimtelijk beleid 

Watertoets en onderzoek naar lichthinder

Grondgebonden zonneparken hebben een ruimtelijke impact. Om die reden moeten ze op een goede manier 

worden ingepast. Er is onderzoek nodig naar de beste landschappelijke inpassing, archeologie, ecologie en water 

(de zogenaamde watertoets). Als het zonnepark bij een weg ligt, dan kan tevens een onderzoek naar lichthinder 

nodig zijn. In een ruimtelijke onderbouwing moet worden aangetoond dat aan al deze aspecten wordt voldaan en 

dat de ontwikkeling niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Mede naar aanleiding van dit onderzoek kan 

voor het onderwerp ecologie aanvullend onderzoek nodig zijn of is een ontheffing op basis van de Wet natuurbe-

scherming nodig.

Passend binnen overheidsbeleid 

In de ruimtelijke onderbouwing moet verder worden onderbouwd dat het zonnepaneelpark past binnen het beleid 

van het Rijk, de provincie en de gemeente. Veel provincies hebben verordeningen met voorwaarden voor zonnepa-

neelparken in het buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan voorschriften die bepalen dat zonnepaneelparken na een 

bepaalde periode verwijderd moeten worden, met terugbrenging van de betreffende gronden in originele staat (de 

toestand voor vergunningverlening). De gemeente moet dit soort instandhoudings- en ontmantelingsvoorschriften 

verbinden aan de omgevingsvergunning. 

Leges

Voor het verkrijgen van de vereiste omgevingsvergunningen zijn leges verschuldigd. Ter stimulering van de 

realisatie van (grondgebonden) zonnepaneelparken kennen veel gemeenten hiervoor een speciale regeling. Denk 

aan het enkel heffen van leges over de constructie of de (gedeeltelijke) kwijtschelding van leges.

Participatie en maatschappelijk draagvlak bij grondgebonden zonnepaneelparken

Ontwikkelaars doen er bij grondgebonden zonneparken verstandig aan om vroegtijdig met de gemeente, omwo-

nenden en/of lokale bedrijven te overleggen. Participatie is in toenemende mate essentieel om zonneprojecten 

tijdig te kunnen realiseren, mede met het oog op de deadline voor het aanvragen van de SDE-subsidie (zie de 

paragraaf ‘Subsidies’). Vroegtijdige participatie en het creëren van maatschappelijk draagvlak kan zorgen voor een 

versnelling van het omgevingsrechtelijke traject. 
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Goederenrecht

Zonnepanelen: roerend of onroerend?

Algemeen

Zonnepanelen kunnen roerend of onroerend zijn. Dit hangt onder meer af van de manier waarop ze bevestigd zijn. 

Een zonnepaneel kan onroerend zijn op grond van bestanddeelvorming (van een gebouw) of wanneer het bestemd 

is om duurzaam ter plaatse te blijven. De goederenrechtelijke kwalificatie van zonnepanelen is van belang om vast 

te kunnen stellen wie eigenaar is van zonnepanelen die worden aangebracht op de grond, op daken of op het 

water. Ook is de goederenrechtelijke kwalificatie van belang voor het kunnen vestigen van zakelijke rechten en 

zekerheidsrechten en voor het bepalen van de aard en omvang van eventueel benodigde nadere contractuele 

afspraken in het kader van o.a. de aanspraken op de zonnepanelen, waar hieronder nader op wordt ingegaan.

Bestanddeelvorming

Of er sprake is van bestanddeelvorming (het zonnepaneel is onderdeel geworden van het gebouw waarop het is 

geplaatst), hangt af van de verkeersopvatting: hoe kijkt de maatschappij hier tegenaan? De Hoge Raad heeft 

bepaald dat aanwijzingen daarvoor onder meer kunnen zijn: (i) de omstandigheid dat de zonnepanelen en het 

gebouw in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd of (ii) de omstandigheid dat het gebouw als incompleet 

moet worden beschouwd als de zonnepanelen ontbreken. 

Bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven

Voor de beoordeling of een zonnepaneel bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, is mede van belang of die 

duurzame bestemming uit de aard en inrichting naar buiten toe (voor derden) kenbaar is. 

Zonnepanelen op daken

Zonnepanelen op daken zijn te onderscheiden in niet geïntegreerde en geïntegreerde zonnepanelen. Niet geïnte-

greerde zonnepanelen zijn normaliter panelen bovenop het dak (die dus niet tegelijk fungeren als dakbedekking). 

Geïntegreerde zonnepanelen zijn normaliter onderdeel van het dak (in het dak geïntegreerd).

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Zoals hierboven aangegeven, is een zonnepaneel onroerend als dit in constructief opzicht op het gebouw is 

afgestemd of als het gebouw als incompleet moet worden beschouwd als de zonnepanelen ontbreken. Wanneer 

een gebouw bijvoorbeeld niet kan functioneren zonder zonnepanelen, dan is het incompleet als deze missen.  

De zonnepanelen zijn in dat geval onroerend, aldus het Hof Amsterdam op 26 juni 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:2113). 

Als de zonnepanelen niet in constructief opzicht met het gebouw zijn afgestemd of als het gebouw ook zonder de 

zonnepanelen kan functioneren, dan zijn de zonnepanelen in beginsel roerend.

Geïntegreerde zonnepanelen

Geïntegreerde zonnepanelen hebben een dubbele functie. Ze wekken energie op, maar functioneren ook als dak. 

Een gebouw zonder dak is uiteraard incompleet. De panelen zijn daarmee bestanddeel van het gebouw, waardoor 

ze onroerend zijn. 

 

Grondgebonden zonnepanelen

Bij grondgebonden zonnepanelen hangt het roerend of onroerend zijn er vanaf of ze bestemd zijn om duurzaam 

ter plaatse te blijven (zie ook hierboven onder het kopje ‘Algemeen’). Of dat het geval is, is een vraag waar ook de 

rechter zich al over heeft gebogen. Een relevante uitspraak in dit verband is die van de rechtbank Noord-Holland 

op 20 december 2017 (ECLI:NL:RBNHO:2017:11385).

De rechtbank moest oordelen of de grondgebonden zonnepanelen in deze zaak onroerend waren. Voor het 

plaatsen van de zonnepanelen was gebruik gemaakt van een metalen frame. Dit was bevestigd aan betonnen 

palen, die in de grond ingegraven waren. De door de zonnepanelen opgewekte stroom ging via ondergrondse 

kabels naar omvormers en vervolgens via kabels naar een verdeelkast. Vanuit de verdeelkast ging de stroom via 

een ondergrondse kabel naar het transformatorhuis. Vanuit daar werd de stroom aan het elektriciteitsnet geleverd. 

De rechtbank oordeelde dat de zonnepanelen, gelet op de vormgeving hiervan, naar aard en inrichting bestemd 

waren om duurzaam ter plaatse te blijven. Hierdoor moesten ze als onroerend worden aangemerkt. 
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Drijvende zonnepanelen 

De Hoge Raad heeft op 9 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV8198) geoordeeld dat drijvende woningen als schip zijn  

te kwalificeren. Onder schepen worden verstaan alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie 

bestemd zijn om te drijven en drijven of hebben gedreven. Schepen zijn volgens de Hoge Raad in het algemeen 

roerend. Analoog redenerend zouden drijvende zonnepanelen dus roerend kunnen zijn. 

Contractuele afspraken en zakelijke rechten

Natrekking 

Bij het plaatsen van zonnepanelen op of aan een gebouw of op de grond van een ander, is het van belang om te

beseffen dat daarmee (ongewild) een overgang van de eigendom kan ontstaan indien geen juridische voorzien- 

ingen worden getroffen. Dit heet in juridische termen ‘natrekking’. Van natrekking is sprake wanneer een zaak (de 

zonnepanelen) als bestanddeel kan worden aangemerkt van een andere zaak. Onder welke omstandigheden 

daarvan sprake kan zijn, is hierboven reeds benoemd.

Wanneer natrekking?

Van natrekking is sprake wanneer een zaak (de zonnepanelen) als bestanddeel kan worden aangemerkt van een 

andere zaak. Als dat het geval is en er geen juridische voorziening wordt getroffen, dan wordt de eigenaar van het 

gebouw door natrekking automatisch eigenaar van de aangebrachte zonnepanelen. Een mogelijk wegbreekrecht 

kan nog uitkomst bieden, maar dat is vaak een omslachtige weg.

Vermijden van natrekking

Om een ongewilde overgang van eigendom te voorkomen zijn er verschillende mogelijkheden. De meest gangbare

zijn het vestigen van een recht van opstal of een recht van (onder)erfpacht. Om deze rechten te kunnen vestigen is 

het echter wel van belang dat de zonnepanelen als onroerend worden aangemerkt. 

Opstalrecht of (onder)erfpacht voor zonnepanelen

Om een ongewilde overgang van eigendom te voorkomen zijn er verschillende mogelijkheden. De meest gangbare

zijn het vestigen van een recht van opstal of een recht van (onder)erfpacht. Om deze rechten te kunnen vestigen,

is het noodzakelijk dat de zonnepanelen als onroerend worden aangemerkt. In het geval dat de zonnepanelen 

roerend zijn kan dat niet, maar dan speelt de problematiek van natrekking ook niet.

Modelakte opstalrecht NVB voor onroerende zonnepanelen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een modelakte ontwikkeld om een opstalrecht te kunnen

vestigen voor zonnepanelen die op (bedrijfs)gebouwen worden geplaatst. De akte van de NVB is vooral bedoeld

voor bedrijfsmatige projecten om de financierbaarheid te vereenvoudigen. Als gezegd, het opstalrecht voorkomt 

dat een gebouweigenaar door natrekking automatisch eigenaar wordt van aangebrachte zonnepanelen. Omdat 

het opstalrecht voor de zonnepanelen kan worden bezwaard met een recht van hypotheek is het mogelijk om 

externe financiering door middel van een hypothecaire lening aan te trekken. Hetzelfde geldt als voor de zonne-

panelen een (onder)erfpacht wordt gevestigd, bijvoorbeeld omdat een recht van opstal niet mogelijk is.

Goede afspraken maken bij roerende zonnepanelen

Zijn de zonnepanelen roerend, dan is het zoals hierboven reeds aangegeven niet mogelijk om daarvoor een 

opstalrecht of recht van (onder)erfpacht te vestigen. Natrekking is in deze situatie niet aan de orde, maar ook dan 

zal er behoefte bestaan aan een goede reeks afspraken tussen de eigenaar van het gebouw en de ondergrond 

enerzijds en de eigenaar van de zonnepanelen anderzijds. Die afspraken kunnen dan worden vastgelegd in een 

onderhandse overeenkomst, bijvoorbeeld een huurovereenkomst (zie hieronder).

Aanvullende overeenkomst naast de modelakte van de NVB

De modelakte voor het opstalrecht van de NVB is in principe zelfstandig te gebruiken. Echter, in praktijk is er toch

geregeld behoefte aan een separate (voor)overeenkomst, waarin specifieke afspraken met betrekking tot de

zonnepanelen c.q. het specifieke project worden vastgelegd. Die afspraken hebben vaak niet zozeer betrekking op

het opstalrecht zelf, maar zijn ruimer van aard. Denk aan:

- Afspraken over de aansluiting op het elektriciteitsnet.

- Afspraken over sanering en (constructieve) aanpassing van het dak.

-  Afspraken over tussentijdse wijzigingen in het gebruik van de gebouwen en de consequenties daarvan voor de 

exploitatie van de zonnepanelen.

- Afspraken met huurders/gebruikers (indien de eigenaar van het gebouw niet tevens de gebruiker is).

   Voor dergelijke gevallen is een goede onderliggende overeenkomst raadzaam, met daarin heldere afspraken die 

niet direct thuishoren in een opstalakte.

 

Als een opstalrecht of recht van (onder)erfpacht niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de zonnepanelen als roerend 

worden aangemerkt, dan is een obligatoire overeenkomst de enige mogelijkheid om afspraken tussen partijen vast 

te leggen. Vaak gebeurt dat in de vorm van een huurovereenkomst. Ook in dit geval dienen Partijen zich er wel op 

voorhand van te vergewissen of de zonnepanelen roerend of onroerend zijn, dit in verband met het toepasselijke 

huurrechtelijke kader.

Huurrecht

Wegbreekrecht

Een huurder heeft het recht om veranderingen en toevoegingen die hij in de loop van de huurovereenkomst heeft 

aangebracht, weer ongedaan te maken. Dit zogeheten ‘wegbreekrecht’ heeft de huurder ook als het gaat om 

toevoegingen die door natrekking of bestanddeelvorming (zie ook de paragraaf ‘Goederenrecht’) onroerend zijn 

geworden. 
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De huurder kan het wegbreekrecht zelfs inroepen tegen een nieuwe eigenaar of tegen een bank die het gehuurde 

gebouw wil uitwinnen op grond van zijn hypotheekrecht. Als de verhuurder niet meewerkt aan de vestiging van 

een zakelijk recht, dan kan het wegbreekrecht dus mogelijk uitkomst bieden voor de huurder. 

Aandachtspunten

Er zitten wel wat haken en ogen aan het wegbreekrecht van de huurder. Ten eerste moet de huurder dit uiterlijk 

voor ontruiming uitoefenen en het gehuurde in de oorspronkelijke staat achterlaten. Ten tweede: op zonnepanelen

waarop het wegbreekrecht van toepassing is, kan geen hypotheek en ook geen pandrecht worden gevestigd. 

Financiering is dus lastig. 

Zonnepanelen en huurprijsregulering voor woningen

Gereguleerde huursector: geen punten voor zonnepanelen

In de vrije huursector kunnen partijen iedere huurprijs overeenkomen, maar in de gereguleerde sector zijn de 

huurprijzen gebonden aan gedetailleerde wettelijke bepalingen. Deze regelen voor welke eigenschappen een 

woning ‘punten’ krijgt. Hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs. Deze regelgeving kent echter geen punten toe 

voor zonnepanelen. In de vrije sector kan de verhuurder zonnepanelen verdisconteren in de huurprijs, maar in de 

gereguleerde sector is dat niet mogelijk. 

Doorbelasten via de servicekosten niet toegestaan bij onroerende zonnepanelen

Zowel voor de vrije als de gereguleerde sector geldt dat een verhuurder geen servicekosten in rekening kan

brengen voor het ter beschikking stellen van zaken die – omdat ze onroerend zijn – onderdeel van de woning zelf

zijn. Het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:2113), heeft al een uitspraak gedaan dat geïntegreerde 

zonnepanelen onroerend zijn en dat de verhuurder daarom geen vergoeding via de servicekosten in rekening kan 

brengen. Als de zonnepanelen roerende zaken zijn, dan kan de verhuurder de zonnepanelen via de servicekosten 

doorbelasten aan de huurder. 

Energieprestatievergoeding

Een mogelijkheid voor een verhuurder om los van de huurprijs inkomsten te genereren uit onroerende zonne- 

panelen, is om een energieprestatievergoeding in rekening te brengen. Deze staat los van de woning en de 

servicekosten. De verhuurder kan hem in rekening brengen voor een gegarandeerde energieprestatie van de 

woningen. Let wel: de woning moet dan een wettelijk voorgeschreven minimum hoeveelheid duurzame energie 

opwekken. Bovendien moet de woning goed geïsoleerd zijn. 

Netaansluiting

Aansluitplicht netbeheerder

De Elektriciteitswet verplicht netbeheerders om iedereen die daarom vraagt te voorzien van een aansluiting op 

het elektriciteitsnet. Daarbij heeft de aanvrager in beginsel recht op een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt en 

op het door hem gewenste spanningsniveau. Deze aansluiting moet voorts worden gerealiseerd binnen een 

redelijke termijn. Die termijn wordt geacht te zijn verstreken na verloop van 18 weken na indiening van het verzoek, 

tenzij de netbeheerder in redelijkheid niet kan worden verweten dat hij de aansluiting niet binnen de genoemde 

termijn heeft gerealiseerd. 

Het begrip aansluiting

Een aansluiting is een (of meer) verbinding(en) tussen een net en een onroerende zaak in de zin van artikel 16 Wet 

waardering onroerende zaken. Voor het begrip aansluiting heeft de wetgever aldus een koppeling gemaakt met de 

WOZ-afbakening, en daarmee gekozen voor een juridisch in plaats van technisch aansluitbegrip. Dit betekent dat 

een afnemer slechts aanspraak kan maken op één aansluiting per WOZ-object. Het College van B&W is het 

bevoegd gezag voor de afbakening van WOZ-objecten door middel van WOZ-beschikkingen. 

Aansluitkosten

Elk type aansluiting heeft zijn eigen kosten. Naast een tarief voor transport en onderhoud, wordt ook een eenmalig 

aansluittarief in rekening gebracht. De Elektriciteitswet hanteert hierbij het kostenveroorzakingsbeginsel, dat 

inhoudt dat de kosten in rekening worden gebracht op de plaats waar zij worden veroorzaakt. Bij aansluitingen tot 

10 Megavolt Ampère (MVA) gelden echter gereguleerde tarieven, waarbij het tarief is gebaseerd op de gemiddelde 

kosten van een aansluiting, onderverdeeld in verschillende categorieën (afhankelijk van het spanningsniveau).

De Autoriteit Consument & Markt publiceert voor alle regionale netbeheerders ieder jaar een tarievenbesluit 

waarin de maximale kosten staan die de beheerder voor de verschillende typen aansluitingen mag rekenen. De 

kosten voor aansluitingen boven 10 MVA zijn niet gereguleerd, want daarvoor is maatwerk nodig.

Opknippen van zonneparken in meerdere WOZ-objecten

Steeds vaker verzoeken partijen bij de aanleg van zonnepaneelparken aan de netbeheerder om meerdere aanslui-

tingen op het net te maken. Deze wijze van aanleggen is in veel gevallen goedkoper, aangezien meerdere aanslui-

tingen met een lagere netspanning vaak lagere kosten met zich meebrengen dan één aansluiting met een hogere 

netspanning. Vanwege de koppeling van de aansluitplicht met WOZ-objecten proberen partijen hun onroerende 

zaken dan ook zoveel mogelijk ‘op te knippen’ in meerdere WOZ-objecten. Als dat lukt, dan is de netbeheerder 

verplicht om per WOZ-object één aansluiting te leveren. Deze handelswijze is echter onderwerp van procedures, 

en de verwachting is dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hierover in de nabije toekomst zal 

oordelen. 

Subsidierecht

Stimulering Duurzame Energieproductie

Voor grote zonnepaneelprojecten heeft de Nederlandse overheid de subsidieregeling Stimulering Duurzame 

Energieproductie (SDE) in het leven geroepen. 

Voorwaarden

Een zonnepaneelproject komt (in 2019) voor de SDE in aanmerking vanaf een opgesteld vermogen van 15 KWp 

(kilowattpiek). Verder moet het project één (of meerdere) grootverbruikersaansluiting(en) hebben; dat wil zeggen 

een aansluiting van ten minste 3x80 Ampère. Dat kan een eigen aansluiting zijn of een grootverbruikersaansluiting 

die ook door het naastgelegen perceel wordt gebruikt. 

Totale budget 2019: EUR 10 miljard

De SDE-subsidie is een exploitatiesubsidie. Gedurende de eerste 15 jaar van de exploitatie wordt een minimale 

elektriciteitsopbrengst in EUR per kWh (kilowattuur) gegarandeerd. De hoogte van die opbrengst is afhankelijk van 
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Fiscale aspecten
Energiebelasting

De energiebelasting (Wet belastingen op milieugrondslag) wordt geheven over onder meer de levering van aardgas 

en elektriciteit via een aansluiting aan de verbruiker. De belastingplichtige is in beginsel degene die de levering aan 

de (eind)verbruiker verricht, meestal het energieleveringsbedrijf. 

Particulieren en mkb-bedrijven kunnen gebruik maken van de salderingsregeling. Die houdt in dat de met de 

zonnepanelen opgewekte elektriciteit kan worden gesaldeerd met de in de woning verbruikte elektriciteit. Dit 

komt in feite neer op een subsidie per kWh duurzaam opgewekte energie, in de vorm van een vrijstelling van 

energiebelasting en daarover verschuldigde BTW. 

Postcoderoosregeling

Ook bij toepassing van de postcoderoosregeling kan gebruik gemaakt worden van een verlaging van de energie- 

belasting, op dezelfde wijze als bij de salderingsregeling. De belangrijkste voorwaarde is dat er gezamenlijk een 

coöperatie wordt opgericht of dat gebruik wordt gemaakt van een reeds bestaande coöperatie. De contracten en 

de investering in de duurzame productie-installatie moeten worden gedaan uit naam en voor rekening en risico 

van deze coöperatie. Daarnaast mag geen gebruik worden gemaakt van andere subsidies of tegemoetkomingen 

vanuit de overheid.

Afschaffing salderingsregeling

Al enige jaren werd gesproken over het afschaffen van de salderingsregeling. Onlangs is besloten door minister 

Wiebes en staatssecretaris Snel dat de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 ongewijzigd wordt voort- 

gezet. Dit betekent dat 3 jaar langer dan voorzien gebruik gemaakt kan worden van deze financieel aantrekkelijke 

regeling. In de jaren vanaf 1 januari 2023 tot 2031 zal de salderingsregeling worden afgebouwd. Dit houdt in dat het 

voordeel voor huishoudens en bedrijven op hun energiebelasting ieder jaar lager wordt en uiteindelijk uitkomt op 0 

in 2031. Vanaf dat moment wordt alleen nog een vergoeding ontvangen van de energieleveranciers voor het 

terugleveren van zonnestroom. Volgens de minister zal de installatie van zonnepanelen op lange termijn ook 

zonder subsidie financieel aantrekkelijk zijn, omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden. 

het moment waarop de aanvraag wordt gedaan. Ieder jaar stelt de overheid twee aanvraagperioden open. Per 

periode is een maximaal subsidiebudget beschikbaar. Voor 2019 betreft dit 2 x EUR 5 miljard. Dat budget is niet 

alleen bestemd voor zonnepaneelprojecten, maar ook voor andere projecten gericht op duurzame energie, zoals 

windenergie en geothermie. 

Aanvraagmoment en subsidiehoogte

Naarmate een subsidieaanvraag eerder wordt gedaan, is de gegarandeerde minimum elektriciteitsopbrengst lager. 

Het risico van een late aanvraag is echter dat er geen subsidiebudget meer resteert. De hoogte van de subsidie is 

verder afhankelijk van de kenmerken van het project. Zo is van belang of het opgesteld vermogen hoger is dan  

1 MWp, het project gebouw-gebonden is en of het aan het elektriciteitsnet levert.

Andere kenmerken van SDE-subsidies voor zonnepaneelprojecten zijn:

-  Als voor het project een (omgevings)vergunning nodig is, moet die bij de subsidieaanvraag worden gevoegd. 

-  Als de subsidieaanvrager geen grond- of gebouweigenaar is, moet bij de aanvraag een toestemmingsverklaring 

van de eigenaar worden gevoegd. Na subsidieverlening kan alleen de aanvrager (ofwel de subsidieontvanger) de 

subsidie overdragen. Een grond- en gebouweigenaar kan hierover afspraken maken, voordat hij de toestem-

mingsverklaring afgeeft. 

-  Binnen 1,5 tot 4 jaar na subsidieverlening moet het project elektriciteit produceren. 

-  Na subsidieverlening bewaakt de overheid de voortgang van het project. Zo eist de overheid voor de meeste 

zonprojecten dat binnen 1,5 jaar opdracht tot levering van onderdelen voor de bouw wordt verstrekt. 

-  Indien voor dezelfde locatie in het verleden subsidie is verleend, maar het project niet is gerealiseerd, beperkt dat 

de mogelijkheden voor een nieuwe SDE-subsidie. 

-  Als de marktprijs voor elektriciteit hoger is dan de gegarandeerde minimale elektriciteitsopbrengst per kWh, 

betaalt de overheid geen subsidie uit, maar wordt de producent ‘gecompenseerd’ uit de verkoop van elektriciteit. 

-  Als de marktprijs laag is en onder een bepaald niveau daalt (de zogenoemde basiselektriciteitsprijs), wordt geen 

subsidie uitbetaald over het verschil tussen de marktprijs en de basiselektriciteitsprijs. 
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-  de belastingplichtige doet een energie-investering die genoemd wordt in de Energielijst en voldoet aan de 

voorwaarden van deze lijst; 

- het bedrijfsmiddel waarin de belastingplichtige investeert is niet eerder gebruikt en kost ten minste € 2.500; en 

-  de belastingplichtige heeft de energie-investering op tijd (in beginsel binnen drie maanden nadat de investe-

ringsverplichting is aangegaan) aangemeld op RVO.nl.

Als het bedrijfsmiddel waarin de belastingplichtige investeert niet expliciet is genoemd op de Energielijst, kan deze 

investering onder bepaalde voorwaarden wellicht toch in aanmerking komen voor de EIA, maar dan onder een 

generieke code. Dit is echter afhankelijk van de hoogte van de energie-investering. Per onderneming wordt in 2019 

ten hoogste een bedrag van € 122 miljoen in aanmerking genomen als energie-investering.

Rekenvoorbeeld

Een onderneming (belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting) behaalt in 2019 een fiscale winst van € 

200.000. Dit gehele bedrag is in de eerste schijf onderworpen aan 19% vennootschapsbelasting. De onderneming 

doet in 2019 een energie-investering van € 150.000 en voldoet aan alle EIA-voorwaarden. De EIA bedraagt dan dus 

€ 67.500 (45% van € 150.000), waardoor de fiscale winst uitkomt op € 132.500 (€ 200.000 - € 67.500).  

De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt dan € 132.500 x 19% = € 25.175. Zonder de EIA zou de vennoot-

schapsbelasting € 200.000 x 19% = € 38.000 bedragen. De onderneming heeft dankzij de EIA dus een fiscaal 

voordeel van € 12.825.

Overdrachtsbelasting 

Bij het aanbrengen van zonnepanelen op daken of grond van een ander dan degene die de investeringen doet, 

geldt dat er in de regel een opstalrecht of erfdienstbaarheid gevestigd wordt om de rechten van de eigenaar van de 

zonnepanelen of het zonnepark te separeren van de grond- of gebouweigenaar. Daarbij geldt dat overdrachts-

belasting verschuldigd is over de waarde van het opstalrecht (of de tegenprestatie, als die hoger is), vermeerderd 

met de (geschatte) gekapitaliseerde waarde van de retributie. 

In de regel zal de opstaller verklaren wat de waarde van het opstalrecht bedraagt als er geen retributie (zowel een-

malig als jaarlijks) in rekening wordt gebracht. Is er wel een eenmalige tegenprestatie en/of een jaarlijkse retributie, 

dan zal er rekening gehouden worden met die eenmalige tegenprestatie en de geschatte gekapitaliseerde waarde 

van de retributie, conform de berekeningswijze van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting

ls er een opstalrecht gevestigd op een nieuw gebouw (zonnepanelen op een nieuw dak) of als er een opstalrecht (of 

erfpachtrecht) wordt gevestigd op een bouwterrein (zonnecollectoren, zonnepark), en de eigenaar is ondernemer 

voor de BTW-heffing, dan kan er sprake zijn van een levering of dienst verricht door een BTW-ondernemer. Onder 

voorwaarden kan de opstaller een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Is de waarde van het 

(opstal)recht lager dan de waarde van de zaak waarop het recht betrekking heeft, dan is het aan te bevelen dat partijen 

opteren voor BTW-belaste verhuur om ook recht op een vrijstelling van overdrachtsbelasting te kunnen verkrijgen.

Er zijn nog twee andere vrijstellingen van belang. De eerste is die voor zaken die door of in opdracht en voor 

rekening van de opstaller zijn aangebracht. Er geldt dan een vrijstelling omdat op de investering van de opstaller 

separaat BTW is verschuldigd, die door de aanbrenger (aannemer etc.) in rekening wordt gebracht aan de opstaller. 

De waarde van deze investering zou dubbel belast worden als er bij de vestiging van het beperkte recht (ook) 

overdrachtsbelasting betaald zou moeten worden door de opstaller. De tweede vrijstelling is de netwerkvrijstelling. 

Deze heeft betrekking op een net gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, 

bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie, of van informatie. De reikwijdte 

van deze vrijstelling staat ter discussie met betrekking tot apparatuur en dergelijke die al dan niet behoort bij 

genoemde netwerken.

Energie-investeringsaftrek 
De energie-investeringsaftrek (EIA) beoogt investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame 

energie te bevorderen. De regeling biedt ondernemers die zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting of de 

vennootschapsbelasting, onder bepaalde voorwaarden een aanvullende fiscale aftrekpost. 

De aanvullende aftrek bedraagt (voor het jaar 2019) 45% van het bedrag aan energie-investeringen. Deze aanvullende 

aftrek mag in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ten laste van de winst worden gebracht. 

Voor het jaar 2019 heeft de overheid een maximumbudget van € 147 miljoen beschikbaar gesteld voor de EIA. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de EIA moet een aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

-  de belastingplichtige is een in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of op de BES-eilanden gevestigde 

ondernemer die inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt; 
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