
 

 

Uw SDE(+) subsidie is bijgesteld, wat houdt dit in? 

 
Uw SDE(+) subsidie is bijgesteld, wat houdt dit in? 

U ontvangt SDE(+) subsidie voor de productie van hernieuwbare energie. Iedere maand betaalt 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u een voorschot. Na afloop van het kalenderjaar wordt 

gekeken of u te weinig of te veel SDE(+) subsidie hebt ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’. Soms duurt het 

langer voordat uw subsidie wordt bijgesteld, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een 

volledig kalenderjaar. De bijstelling kan betekenen dat u geld terug moet betalen. Over het hoe en 

waarom leest u meer in deze folder. 

 

Wat is ‘bijstelling’ en wat heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiervoor nodig? 

De SDE(+) vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van 

de geleverde energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar. De prijs van hernieuwbare energie is 

vastgelegd in het basisbedrag en de marktwaarde van de geleverde energie is vastgelegd in het 

correctiebedrag. Het verschil daartussen is de SDE(+) bijdrage, uw subsidie. Kortom: 

 

Maximale SDE(+) bijdrage = maximum basisbedrag – correctiebedrag 

De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een 

hogere energieprijs krijgt u minder SDE+, maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Bij een lagere 

energieprijs krijgt u meer SDE+ en minder van uw energieafnemer.   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland baseert de voorlopige SDE(+) bijdrage  – bevoorschotting - op 

de ingeschatte energieproductie per jaar én het voorlopige correctiebedrag. Na afloop van het 

kalenderjaar wordt het definitieve correctiebedrag vastgesteld. Zodra Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland uw meetgegevens over het volledige kalenderjaar heeft ontvangen kan uw definitieve subsidie 

over het voorgaande kalenderjaar worden bepaald. Uw definitieve subsidierecht wordt verrekend met de 

al ontvangen subsidie. Dit heet bijstelling. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan alleen bijstellen 

als: 

- De werkelijke subsidiabele energieproductie over het gehele kalenderjaar bekend is. Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland ontvangt de benodigde meetgegevens van de hernieuwbare elektriciteits- 

en warmteproductie van CertiQ; de meetgegevens van de hernieuwbare gasproductie van Vertogas. 

- Het correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar definitief is. De definitieve correctiebedragen 

worden jaarlijks omstreeks april in de Staatscourant gepubliceerd. 

  

http://www.certiq.nl/
https://www.vertogas.nl/


 

Bij de bijstelling kunnen zich drie situaties voordoen 

1. Er is voorgaand kalenderjaar minder energie geproduceerd dan wat jaarlijks voor subsidie in 

aanmerking komt en er is geen productieoverschot gebankt. In dit geval worden voorschotten 

voor de productie bijgesteld aan de hand van de hoeveelheid  werkelijke subsidiabele 

energieproductie in het betreffende kalenderjaar. Voor zon-PV vanaf SDE+ 2018 wordt de 

productie bijgesteld aan de hand van de hoeveelheid netlevering van elektriciteit en niet-

netlevering van elektriciteit in het betreffende kalenderjaar.  

2. Er is voorgaand kalenderjaar minder energie geproduceerd dan wat jaarlijks voor subsidie in 

aanmerking komt en er is wel een productieoverschot gebankt. In dit geval worden voorschotten 

voor de productie in het kalenderjaar zelf bijgesteld aan de hand van de hoeveelheid  

subsidiabele energieproductie en het gebankte productieoverschot. Voor zon-PV vanaf SDE+ 

2018 worden voorschotten voor de productie in het kalenderjaar zelf bijgesteld aan de hand van 

de hoeveelheid netlevering van elektriciteit en niet-netlevering van elektriciteit in het 

betreffende kalenderjaar. Bij de benutting van een gebankt productieoverschot uit een 

voorgaand jaar wordt de productie opgesplitst naar netlevering en niet-netlevering in de 

verhouding van het kalenderjaar jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarover bijgesteld 

wordt. 

3. Er is voorgaand kalenderjaar meer energie geproduceerd dan wat jaarlijks voor subsidie in 

aanmerking komt. Voor zon-PV vanaf SDE+ 2018 wordt in dat geval voor de bijstelling de 

verhouding gehanteerd van de productie van elektriciteit van netlevering en niet-netlevering 

zoals deze in het betreffende kalenderjaar heeft plaatsgevonden.   

 

 

Rekenvoorbeeld 

Uitgangspunt berekening: een zon-PV beschikking uit de SDE ronde 2009 en een zon-PV installatie met 

een vermogen van 40 kWp die in 2011 hernieuwbare elektriciteit heeft geproduceerd. De SDE 2009 

subsidieert maximaal 850 vollasturen per kalenderjaar. 

 
Maximale subsidiabele productie (kWh)  -> (40x850=)  34.000 

Basisbedrag zon-PV-installatie in 2009 (€/kWh)  ->  0,459 

 

Voorschot SDE(+) 2011 

Voorlopig correctiebedrag 2011 €/kWh)  ->  0,053 

Voorlopige SDE(+) bijdrage 2011 (€/kWh)  -> (0,459 – 0,053 =)  0,406 

Voorlopige SDE(+) bijdrage 2011 (€/34.000 kWh)  -> (0,406 x 34.000 x 80% =)  11.043,20 

Definitieve SDE(+) bijdrage 2011 

Definitief correctiebedrag 2011 (€/kWh)  ->  0,054 

Definitieve SDE(+) bijdrage 2011 (€/kWh)  -> (0,459 - 0,054 =)  0,405 

Definitieve SDE(+) bijdrage 2011 (€/34.000 kWh)  -> (0,405 x 34.000 =)  13.770,00 

 

Door u te ontvangen  -> (13.770,00 – 11.043,20 =)  2.726,80 

 
In dit voorbeeld is het voorlopige correctiebedrag lager dan het definitieve correctiebedrag. De bijstelling 

betekent dat u € 2.726,80 subsidiegeld tegoed heeft. Als het voorlopige correctiebedrag hoger is dan het 

definitieve correctiebedrag dan betekent de bijstelling dat u teveel subsidie hebt ontvangen. 

  



 

Wat gebeurt er als de bijstelling positief uitvalt? 

Bij een positieve bijstelling heeft u nog SDE(+) subsidie tegoed. Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland betaalt dit bedrag in één keer aan u uit. 

 

Wat gebeurt al als de bijstelling negatief uitvalt? 

Bij een negatieve bijstelling heeft u teveel SDE(+) subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met 

de toekomstige voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan dit betekenen dat u een 

aantal maanden geen voorschot ontvangt. 

 

Ik ging uit van een positieve bijstelling maar ik krijg een negatieve bijstelling. Hoe kan dit? 

Deze situatie kan zich voordoen als u minder hernieuwbare energie produceert dan vooraf is geschat in 

de beschikking. Dit kan aan de (oriëntatie van de) installatie liggen of omdat u een installatie heeft 

geplaatst met een lager vermogen dan in uw beschikking. Als dit een structurele situatie is, adviseert 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u dit te melden. De beschikking en het voorschot kunnen dan 

worden aangepast. Hiermee voorkomt u dat uw subsidie ieder jaar negatief wordt bijgesteld en u moet 

terugbetalen. Een negatieve bijstelling kan ook te maken hebben met het moment van plaatsen van de 

installatie en het moment waarop de meetgegevens worden geregistreerd. 

 

Stel: u plaatst de zon-PV installatie in oktober 2016 en de meetgegevens worden geregistreerd in maart 

2017. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangt de productie per maand van de netbeheerder 

en bepaalt de productie over 2016. De installatie is nog maar kort in bedrijf en de wintermaanden zorgen 

voor een lage gemiddelde productie. Het voorschot is echter gebaseerd op een geheel kalenderjaar, 

waarin ook de zonnige maanden meetellen. U ontvangt dan teveel subsidie die u moet terugbetalen (een 

negatieve bijstelling). 

 

Wanneer kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland mijn subsidie bijstellen? 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan ieder jaar rond 1 mei beginnen met de bijstelling over het 

voorgaande kalenderjaar, als de definitieve correctiebedragen bekend zijn. Soms duurt het veel langer 

voor uw subsidie wordt bijgesteld. Dat hangt samen met de voorwaarden dat de werkelijke subsidiabele 

energieproductie over een geheel kalenderjaar bekend moet zijn. Stel: u plaatst de installatie in mei 

2016 en de netbeheerder komt in november 2016 de meetgegevens registreren. De productie over de 

maand december ontbreekt dan. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan pas bijstellen als ook de 

productie in de maand december bekend is. Dit is na de volgende keer dat de meetgegevens zijn 

geregistreerd. 

 

Hebt u vragen over deze folder of over uw specifieke situatie, neem dan via de e-mail contact op met de 

SDE en vermeld uw projectnummer in het bericht: 

 

E sde@rvo.nl 

mailto:sde@rvo.nl

