
Samen met de Bergense samenleving gaan we voor een energieonafhankelijke gemeente in 2030.  

Dit doen we door duurzame energie op te wekken en energie te besparen.

ZONNEPANELEN
VOOR

PARTICULIEREN
Financiële regelingen



 Als particulier kun je geen subsidie ontvangen voor de aanschaf van zonnepanelen. 

Er zijn echter wel andere financiële regelingen waarmee de aanschaf van zonne- 

panelen aantrekkelijker kan worden. Zo kun je bijvoorbeeld de btw op de aanschaf 

van jouw panelen terugvragen, gebruikmaken van de stimuleringsregeling van 

Provincie Limburg én nog gebruikmaken van de salderingsregeling.
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 Btw terugvragen
 Als je zonnepanelen op je dak hebt 

geplaatst, kun je de btw over de aan-

schaf en installatie van de panelen 

terugvragen bij de Belastingdienst. 

 Op onze website verduursamen2030.nl/

zonnepanelenparticulier vind je een 

verwijzing naar het stappenplan met 

verdere uitleg voor het terugvragen van 

btw bij de Belastingdienst.

 Stimuleringsregeling
 Duurzaam Thuis
 Met de stimuleringsregeling Duurzaam 

Thuis van de Provincie Limburg kunnen 

woningeigenaren, particuliere verhuur-

ders en huurders een lening aanvragen 

voor het nemen van duurzaamheids-

maatregelen zoals zonnepanelen. Daar- 

naast kan deze lening ook aangevraagd 

worden voor een postcoderoosproject.

 Salderingsregeling
 Wanneer je een deel van je eigen 

opgewekte zonnestroom niet gebruikt, 

wordt deze teruggeleverd aan het 

elektriciteitsnet. Je krijgt dan (een deel 

van) het geld terug dat je betaalt voor 

 de stroom die je afneemt van de 

energieleverancier. Je streept ze als het 

ware tegen elkaar weg, dat noem je 

salderen. Kijk voor de meest actuele 

informatie over de salderingsregeling 

op onze website.

Postcoderoosproject
Heb je geen plek voor zonnepanelen 

op je eigen dak? Dan kun je mogelijk 

ook gebruikmaken van de stimule-

ringsregeling Duurzaam Thuis voor 

deelname aan een postcoderoos- 

project. Dit is een gebied van aan- 

grenzende postcodes waarin een 

productie-installatie ligt voor 

hernieuwbare energie. Je kunt 

deelnemen als je binnen de vast- 

gestelde postcoderoos woont.

 Meer informatie
 Voor meer informatie over boven- 

genoemde financiële regelingen, zie  

onze website: verduursamen2030.nl/

zonnepanelenparticulier


