
Aanvragen 
 
Onder welke naam kan er subsidie aangevraagd worden? 

De aanvraag moet worden ingediend op naam van de producent van duurzame energie. Dat is een 

energiecoöperatie of een VvE. Een woningcoöperatie kan dus niet onder haar eigen naam de 

aanvraag indienen. Zij zal dan of zelf een energiecoöperatie moeten oprichten of moeten gaan 

samenwerken met een bestaande energiecoöperatie. 

Ook kan er geen aanvraag ingediend worden op naam van een B.V. Ook niet als deze is gelieerd 

aan een energiecoöperatie. De regeling is immers alleen bedoeld voor energiecoöperaties of een 

Vereniging van Eigenaars. 

 

Wat gebeurt er als het budget op is? Komt mijn aanvraag dan op een reservelijst? 

Mocht gedurende de aanvraagperiode blijken dat er geen budget meer is voor later ingediende 

projecten, dan worden deze door ons geparkeerd. Het is namelijk altijd mogelijk dat aanvragers 

om de een of andere reden hun subsidieverlening willen teruggeven. Doordat de datumgrens 

opschuift, kan een ander project toch nog in aanmerking komen. Deze werkwijze geldt alleen voor 

het lopende subsidiejaar.  

 

Is het indienen van een SCE aanvraag lastig? Als ik iets verkeerd heb aangevinkt in het 

aanvraagformulier, wordt mijn aanvraag dan gelijk afgewezen? 

Het indienen van een SCE aanvraag is niet lastig. Het belangrijkste is dat u uw aanvraag goed 

voorbereid en weet welke verplichte bijlagen u met de aanvraag moet meesturen. Mocht u iets 

verkeerd hebben aangevinkt, dan leidt dat niet direct tot een afwijzing. Er wordt altijd een 

herstelmogelijkheid geboden om nog gegevens aan te leveren.  

Als een aanvraag echter onvolledig is en deze wordt volledig gemaakt, dan heeft dat wel gevolgen 

voor de indieningsdatum. De datum waarop de aanvraag volledig is gemaakt, geldt als de 

indieningsdatum. Deze aanvraag sluit dan weer achteraan in de rij. 

 

 

Aansluiting 
 
Allocatiepunt 

De installaties moeten worden aangesloten op een eigen allocatiepunt (meetpunt). Het 

allocatiepunt kan een zuivere terugleveraansluiting (of MLOEA (meerdere leveranciers op één 

aansluiting)), primair of secundair aansluitpunt zijn.  

 

Bij een kleinverbruikersaansluiting is een zuiver terugleverallocatiepunt verplicht. Niet-netlevering 

(eigen verbruik) op het meetpunt is niet mogelijk, behalve het verbruik van de installatie zelf. Bij 

een grootverbruikersaansluiting is niet-netlevering wel mogelijk en is dus geen zuiver 

terugleverallocatiepunt nodig. Om de totale productie van de installatie te kunnen meten is er een 

brutoproductiemeter nodig. Met een bpm meet je alleen de productie van de installatie. Het 

verschil tussen de gemeten productie en de geleverde energie aan het net via de aansluiting, is het 

eigen verbruik.  

 

Een project met meerdere aansluitingen op het net is niet toegestaan in de SCE. Voor ieder project 

moet een apart allocatiepunt zijn. Het allocatiepunt krijgt een EAN-code die wordt gekoppeld aan 

de beschikking. 

 

 

Deelname 
 

Wat zijn de voorwaarden voor VvE’s? 

Een VvE kan alleen subsidie aanvragen met akkoord van de algemene ledenvergadering (ALV). Er 

is in de SCE regeling geen eis gesteld voor de zeggenschap binnen een VvE, zoals die er wel is voor 

een coöperatie, omdat de zeggenschapsverhoudingen binnen een VvE al op andere gronden 

bepaald zijn. De zeggenschap verloopt bij een VvE via de stemverhoudingen binnen de VvE. Deze 

is vastgelegd in de statuten. Als de ALV van de VvE conform de stemverhouding uit de statuten 



akkoord is gegaan met het plaatsen van de productie-installatie dan mag de VvE een aanvraag 

doen. Alle leden van een VvE, die subsidie aanvraagt, worden dan automatisch “gezien” als 

deelnemende leden, ook de leden die bij de ALV niet of tegen hebben gestemd hebben.  

Indien slechts een deel van de leden van de VvE zonder akkoord van de ALV een productie-

installatie wil realiseren of de productie-installatie zich niet bevindt op grond of een gebouw 

waartoe de VvE is opgericht, kan niet de VvE subsidie aanvragen, maar dient men als coöperatie 

subsidie aan te vragen of dient men zich als deelnemend lid aan te sluiten bij een bestaande 

coöperatie. In dat geval gelden de regels die voor coöperaties gelden. 

 

Leden van de VvE kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Alleen eigenaars kunnen lid zijn 

van de VvE en deelnemen aan de ALV van de VvE. Een huurder met een volmacht van de 

verhuurder die eigenaar is, mag wel aan de ALV van de VvE deelnemen. Een huurder kan wel lid 

worden van een coöperatie. Hoe de subsidie binnen de VvE wordt verdeeld is aan de VvE zelf.  

Voor de subsidieaanvraag geldt de eis dat 90% van de leden van de VvE op het moment van 

indienen van de subsidieaanvraag woonachtig of gevestigd moeten zijn in de postcoderoos 

waarvoor er subsidie wordt aangevraagd en dat er wordt aangevraagd voor het gebouw of de 

grond waartoe de VvE is opgericht. Bij de subsidieaanvraag moet een VvE een ledenlijst met alle 

leden van de VvE aanleveren, omdat alle leden gezien worden als deelnemende leden. De ledenlijst 

bevat de namen en de woonplaats of vestigingsplaats van alle VvE leden (eigenaren). Als na 

indiening van de aanvraag meer eigenaren gaan verhuren, heeft dat geen gevolgen voor de 

aanvraag of beschikking. 

 

Als een VvE niet aan de voorwaarde van 90% kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het een 

nieuwbouwproject betreft en nog niet 90% van de leden in de postcoderoos woonachtig zijn, kan 

men een coöperatie oprichten. In dat geval zijn de regels die voor coöperaties gelden van 

toepassing. De ledenlijst moet dan binnen een half jaar na beschikkingsdatum worden 

aangeleverd. U kunt ook wachten met aanvragen tot het moment dat u wel aan deze 90% regel 

kunt voldoen.  

 

Mag een lid van een coöperatie in meerdere SCE-projecten deelnemen? 

Minimum aantal deelnemende leden per locatie 

Een SCE-project is een productie-installatie waarvoor een subsidiebeschikking kan worden 

afgegeven. Een lid mag aan meerdere projecten op meerdere locaties deelnemen. Per productie-

installatie en per locatie geldt een minimum aantal deelnemers, gekoppeld aan het vermogen van 

de productie-installatie en de locatie. Het minimum aantal deelnemende leden hangt samen met de 

grootte van de productie-installatie waarvoor subsidie wordt verleend. Hoe meer vermogen wordt 

opgesteld, hoe meer deelnemende leden benodigd zijn. Dit geeft invulling aan een gewenste mate 

van (lokale) participatie. Niet-deelnemende leden tellen niet mee. De eis voor een minimum aantal 

deelnemende leden verschilt per techniek: 1 lid per 5 kWp opgesteld vermogen bij zon PV, 1 lid per 

2 kW opgesteld vermogen wind, en 1 lid per 1 kW opgesteld vermogen voor waterkracht. Binnen 

een project kunnen de leden wel voor een verschillend vermogen deelnemen, als er voor het totaal 

maar minimaal 1 lid per 5 kWp is voor een zon-project. Wel geldt de regel dat ieder lid een gelijke 

stem heeft. Dit moet blijken uit de statuten die bij de aanvraag wordt aangeleverd. Per adres mag 

maximaal 1 lid deelnemen aan het project. 

 

We geven een voorbeeld van een zon project. Als er een project wordt gerealiseerd van 100 kWp 

dan zijn er minimaal 20 deelnemende leden nodig. Per project mag een individueel lid wel meer 

bijdragen dan 5 kWp zolang het gemiddelde van alle bijdragen 5 kWp of lager is. Het kan dus zo 

zijn dat 1 deelnemer voor 81 kWp mee doet, en de overige 19 leden voor elk 1 kWp. Bij een 

uitbreiding met een extra productie-installatie op een locatie waar al eerder een 

subsidiebeschikking is afgegeven, geldt dat er op de locatie nog steeds minimaal 1 lid per 5 kWp 

moet zijn. Als u in de volgende ronde een extra installatie van 50 kWp wilt aanvragen, dan zijn op 

deze locatie minimaal 150 / 5 = 30 leden nodig. 

 

 

 

 

 



Mag de coöperatie zelf buiten de postcoderoos gevestigd zijn? 

Een coöperatie hoeft niet in de aangevraagde postcoderoos gevestigd te zijn tenzij de coöperatie 

ook deelneemt aan het project.  

 

Mogen leden van buiten de postcoderoos ook financieel participeren in een project? 

Leden die buiten de postcoderoos woonachtig of gevestigd zijn, kunnen financieel participeren in 

een project. Dat geldt ook voor projecten die in 2021 zijn aangevraagd. Deze leden gelden dan als 

niet-deelnemende leden, omdat ze niet in de postcoderoos woonachtig of gevestigd zijn. Door ze 

wel de mogelijkheid te geven financieel te participeren, geven we projecten extra 

financieringsmogelijkheden. De financiële inbreng van deze leden dient duidelijk inzichtelijk te zijn 

en staat los van het minimaal aantal benodigde deelnemende leden uit de postcoderoos. U kunt de 

inbreng van niet-deelnemende leden in de haalbaarheidsstudie kenbaar maken en aangeven voor 

welk aandeel de inbreng is.  

           

Locatie       

 

Hoeveel aanvragen per locatie mogen er per openstellingsperiode worden ingediend? 

Per categorie productie-installaties kan er per locatie in een openstellingsperiode ten hoogste  

één aanvraag worden ingediend. Voor een daksysteem is het gebouw de locatie, bij een 

veldsysteem is het kadastrale perceel de locatie. Een gebouw met een aaneengesloten dak geldt 

hierbij als één locatie ook al is er sprake van meerdere eigenaars. Er is echter een uitzondering. 

Zitten er meerdere gebouwen achter één netaansluiting? U kunt dan één aanvraag indienen voor 

meerdere gebouwen onder de voorwaarde dat er ook één gezamenlijk allocatiepunt is.  

 

Twee aanvragen voor hetzelfde gebouw in dezelfde categorie is niet mogelijk, ook al heeft het 

meerdere eigenaars en/of aansluitingen. De grootverbruikersaansluitingen (GVA) en 

kleinverbruikersaansluitingen (KVA) worden gezien als 2 aparte categorieën. U kunt daardoor wel 

op dezelfde locatie een aanvraag indienen voor zowel de categorie grootverbruikers- als de 

categorie kleinverbruikersaansluiting. Voor de GVA en KVA moet dan wel een apart allocatiepunt 

(meetpunt) komen. Daarnaast moet u met de aanvraag een intekening van de locatie meesturen 

waarop beide installaties zijn ingetekend. Het moet voor ons duidelijk zijn dat er op die locatie 

voldoende ruimte is voor 2 installaties.  

 

In een volgende openstellingsperiode mag er wel een nieuwe SCE subsidieaanvraag op een locatie 

waarvoor al een SCE of SDE(++) subsidie is toegekend, worden ingediend. Dat geldt ook voor de 

oude postcoderoosregeling. Bij de nieuwe subsidieaanvraag moet een duidelijke intekening van de 

installaties op deze locatie worden meegestuurd en de installaties moeten apart bemeterd worden 

met een eigen extra allocatiepunt. Het is ook mogelijk om voor één locatie op deze manier een 

SDE++ en SCE aanvraag in te dienen.  

 

Is er al een SCE of SDE beschikking afgegeven voor de locatie en is er sprake van overlap met de 

SCE aanvraag? In dat geval moet de SCE of SDE beschikking deels zijn ingetrokken voordat we de 

SCE aanvraag in behandeling nemen. We houden de eerste beschikking niet aan. Aan verzoeken 

tot intrekking op voorwaarde dat de SCE wordt toegekend, werken we niet mee. Dit om speculatie 

te voorkomen. 

 

 

Postcoderoos 
 

Voor het aanleveren van een kaart van de postcoderoos kunt u gebruik maken van de 

postcodeviewer. Deze staat onder downloads op www.rvo.nl/sce. Het komt soms voor dat 

postcodes net geen raakpunt hebben door bijvoorbeeld een rotonde. De grensbepaling in de tool 

wordt overigens iets aangepast zodat dit minder vaak zal voorkomen. Mocht zich toch een 

dergelijke situatie voordoen dan bekijken we per situatie of er toch een ontbrekende postcode kan 

worden meegenomen. Het kan zijn dat een andere tool een afwijkende postcoderoos aangeeft, ten 

opzichte van de postcodeviewer. Ook dan gaan we daarmee akkoord. Het is niet verplicht om onze 

eigen tool te gebruiken.  



Berekening basisbedragen 
 

Waarom zijn de basisbedragen voor zon-pv en wind grootverbruikersaansluitingen 

omlaag gegaan? 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft elk jaar advies over de te verwachten 

elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-pv.  

 

De basisbedragen in het eindadvies voor de SCE-ronde in 2022 verschillen van de basisbedragen 

uit het eindadvies voor de SCE-ronde in 2021. Deze verschillen worden door meerdere factoren 

veroorzaakt, onder meer door wijzigingen in kosten, veranderende situaties of referenties, 

actualisering van aannames en voortschrijdend inzicht vanwege de marktconsultatie en de SCE-

aanvragen in 2021. De verlaging van de basisbedragen komt met name omdat er gerekend is met 

lagere voorbereidingskosten en lagere financieringslasten als gevolg van lagere rentes. Bij zon 

grootverbruikersaansluiting is er daarnaast ook gerekend met een grotere referentie-installatie van 

250 kWp in plaats van 150 kWP, waardoor de gemiddelde investeringskosten per kWp en 

gemiddelde exploitatiekosten per kWp output bij die categorie lager zijn. 

 

 

Bekendmaking basis- en correctiebedragen 

Het basisbedrag wordt gepubliceerd voor elke openstellingsronde van de SCE regeling en geldt 

voor de gehele looptijd van de subsidie. 

 

Het voorlopige correctiebedrag wordt jaarlijks rond november bekend gemaakt en deze geldt als 

basis voor de berekening van het voorschotbedrag voor het komende jaar (als het project is 

gerealiseerd). Voor het vaststellen van dit voorlopige correctiebedrag wordt de gemiddelde 

elektriciteitsprijs van de voorafgaande periode van 1 september tot en met 31 augustus 

gehanteerd. 

 

Het definitieve correctiebedrag wordt jaarlijks achteraf rond april bekend gemaakt. Dit bedrag zal 

worden gebruikt voor de jaarlijkse bijstelling (voorschot * werkelijke productie). Voor het 

vaststellen van dit definitieve correctiebedrag wordt er gekeken naar de gemiddelde 

elektriciteitsprijs in het voorgaande kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). 

 

 

Haalbaarheidsstudie 

 
Als ik geen rendabele haalbaarheidsstudie heb, kom ik dan wel in aanmerking voor 

subsidie? En wat zijn de minimale percentages voor het projectrendement en het 

rendement op het eigen vermogen? 

De haalbaarheidsstudie is een verplichte bijlage. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt er 

gekeken naar het totale plaatje. Een haalbaarheidsstudie met een heel laag rendement hoeft niet 

te leiden tot een afwijzing, maar kan voor ons wel een aanleiding zijn om hierover vragen te 

stellen. Als u vervolgens met een goede onderbouwing komt, kunt u nog steeds in aanmerking 

komen voor subsidie. Minimale percentages zijn dan ook moeilijk te geven, omdat het 

projectafhankelijk is.  

  

 

Moet ik jullie model haalbaarheidsstudie gebruiken of mag ik ook een eigen berekening 

meesturen? 

Wij hebben het liefst dat u het model gebruikt die bij ons op de website staat. Hierin komen alle 

vragen en berekeningen naar voren waarmee wij onze beoordeling doen. Het staat u echter vrij om 

een eigen haalbaarheidsstudie met de aanvraag mee te sturen. Kijk wel goed naar de verplichte 

onderdelen die in de haalbaarheidsstudie naar voren moeten komen. Zie hiervoor de informatie op 

onze website. 

 

 

 



Overeenkomst/recht van opstal 
 

Hoe zit het nu precies met het recht van opstal? Moet ik deze laten vestigen of wordt een 

ander soort overeenkomst ook geaccepteerd? Welk document moet ik met de aanvraag 

meesturen? 

Indien u geen eigenaar bent van de locatie, dan moet er een recht van opstal worden gevestigd 

tenzij er sprake is van erfpacht of als de locatie in eigendom is van een VvE. Als er nog geen recht 

van opstal is gevestigd op het moment van aanvragen, dan stuurt u een intentieovereenkomst voor 

het vestigen van een recht van opstal met de aanvraag meer. U kunt hiervoor ook het model 

gebruiken die op onze website staat, maar het mag ook een eigen overeenkomst zijn. Zorg er voor 

dat alle en de juiste partijen de overeenkomst ondertekenen.  

 

Een gevestigd recht van opstal betekent niet dat de dakeigenaar niks meer op zijn eigen dak mag 

plaatsen.  

 

Als er sprake is van erfpacht, dan volstaat een huur- en/of gebruikersovereenkomst. Een huur- 

en/of gebruikersovereenkomst is ook van toepassing als een energiecoöperatie de installatie wil 

realiseren op een dak die in eigendom is van een VvE. In de laatste situatie kan er geen recht van 

opstal worden gevestigd, omdat er sprake is van verschillende appartementsrechten.  

 

Mocht bij de beoordeling van de aanvraag blijken dat er een intentieovereenkomst voor het 

vestigen van een recht van opstal moet zijn meegestuurd en er is in plaats daarvan een huur- of 

gebruikersovereenkomst meegestuurd (of andersom), dan is de aanvraag onvolledig. U krijgt dan 

de mogelijkheid om deze alsnog volledig te maken door het juiste document toe te sturen. De 

volledigheidsdatum schuift dan wel op naar de datum dat wij het juiste document hebben 

ontvangen. 

 

 

 

 


