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Gebruikt uw bedrijf of organisatie veel energie? Wilt u duurzaam ondernemen
met subsidie? Dat kan door zonnepanelen aan te schaffen en te profiteren van
de subsidieregeling SDE+. Met de Stimulering Duurzame Energieproductie
stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een
duurzame energievoorziening.

Bedrijven en (non-profit) instellingen die
hernieuwbare zonne-energie gaan produceren kunnen voor SDE+ in aanmerking
komen. Helpt u mee om op deze manier
de doelstellingen uit het Energieakkoord te
halen?

maar minder van uw energieleverancier.
De subsidie vergoedt het verschil tot een
bepaalde ondergrens. Dit noemen we de
basis energieprijs. Is de kostprijs voor grijze
energie gelijk of lager dan de basis energieprijs? Dan neemt de subsidie niet verder toe.

Wat is SDE+?
De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie. Anders dus dan
de aanschaf van de productie-installatie
met een investeringssubsidie. Met de SDE+
stimuleert de overheid de ontwikkeling van
duurzame energie. Wilt u met uw bedrijf
of (non-profit) instelling zonne-energie
opwekken? Dit is vaak duurder dan energie
opwekken uit fossiele brandstoffen. De
overheid vergoedt tot een bepaalde hoogte
het verschil tussen de kostprijs van duurzame en grijze energie tot een periode tot
15 jaar. Hiermee wordt de productie van
duurzame energie rendabel gemaakt en
concurreerbaar met fossiele energie.

Hoeveel subsidie?
PV Systems geeft u graag een pasklaar
antwoord, maar dat is er niet. De subsidie
hangt onder meer af van de energieprijs.
Die prijs wisselt gedurende de looptijd van
de subsidie. De regel is als volgt: De SDE+
vergoedt het verschil tussen de kostprijs
van hernieuwbare energie en die van grijze
energie. De kostprijs voor grijze energie
wordt jaarlijks vastgesteld. Bij een hogere
energieprijs ontvangt u minder subsidie,
maar krijgt u meer van uw energieleverancier. Bij een lagere energieprijs is het
precies andersom. U krijgt meer subsidie,-
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SDE+ in 2016
Het SDE+ budget in 2016 is verhoogd naar
8 miljard euro. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. In 2016 zijn er
twee inschrijfrondes: in maart en september.
Zo hebben bedrijven een extra mogelijkheid
om subsidie aan te vragen voor duurzame
energieprojecten. En zo wordt voorkomen
dat de subsidiepot halverwege het jaar al
vergeven is.
Projecten voor elektriciteit uit zonneenergie vanaf 15 kWp worden in de nieuwe
SDE+ 2016 regeling toegelaten als sprake
is van een grootverbruik aansluiting. Deze
nieuwe voorwaarde is bedoeld om het
stapelen van subsidies te voorkomen.
In de SDE+ is de vereiste opgenomen dat
het PV-systeem minimaal 15 kWp moet zijn.
Dit houdt in dat er in ongeveer 55 zonnepanelen van 275 Wp moeten worden geïnvesteerd.
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Hoe werkt het?
•

•

•

De eerste ronde loopt van 1 maart
2016 tot 31 maart 2016. De tweede
ronde wordt van 30 augustus tot en
met 29 september opengesteld.
Voor beide rondes is een budget van
4 miljard euro beschikbaar. Elke ronde
kent 4 fases.
Aanvragen voor Zon-Pv kunnen
gebruikmaken van de inschrijving in

•

de vrije categorie als het basisbedrag
0,09 €/kWh bedraagt. Is deze lage
kostprijs niet haalbaar, dan komt in de
derde fase een kans.
Per adres waarop een productieinstallatie wordt geplaatst kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Een rekenvoorbeeld
Stel, u wilt investeren in duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Uw zonnesysteem bestaat uit een
installatie van 100 zonnepanelen met een capaciteit van 265WP per paneel. Deze installatie kan in Nederland
25.000 kWh opleveren. Het voorlopige correctiebedrag voor 2016 is vastgesteld op € 0,044 per kWh*. De
berekening ziet er dan als volgt uit:
Voorlopige bijdrage
basisbedrag
Totale jaarlijkse subsidie opwekking in kWh x

correctiebedrag
voorlopige bijdrage.

Voorlopige bijdrage
Totale subsidie

€ 0,044
€ 0,084

€ 0,128
25.000 kWh

x

= € 0,084 per kWh.
= € 2.100,- per jaar

De energie die u opwekt met uw zonnepanelen leveren u uiteraard ook nog voordeel op. Zelf opgewekte energie
hoeft u namelijk niet in te kopen.
* Het correctiebedrag is een voorlopig bedrag. Dit bedrag wordt in het kalenderjaar volgend op het productiejaar definitief vastgesteld, waarop
een bijstelling van reeds uitbetaalde voorschotbedragen plaatsvindt. Het correctiebedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld aan de hand van
de ontwikkelingen van de energieprijs. Het basisbedrag voor de SDE+ 2016 geldt voor de gehele looptijd van de SDE+ subsidie. Daar bent u dus
de komende 15 jaar van verzekerd.

Overzicht SDE+ 2016
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Wees er op tijd bij!
Het tijdig indienen van een SDE+ aanvraag
is van groot belang. De aanvragen worden
op volgorde van binnenkomst behandeld.
Als de subsidie op is, stopt de behandeling van subsidieaanvragen. Te laat met de
aanvraag? Probeer het dan in de volgende
periode, want te laat ingediende aanvragen
worden niet in behandeling genomen.
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SDE+ 2016 in het kort
•
•
•
•
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In 2016 is 8 miljard euro SDE+ subsidie beschikbaar.
Subsidierondes in maart en september.
Subsidieaanvragen voor zonnepanelen mogen in
fase 3 worden ingediend.
Subsidieaanvragen voor de vrije categorie kunnen
in elke fase worden ingediend.
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Waarom u kiest voor PV Systems
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voordelig ten opzichte van gelijkwaardige aanbieders
Hoogwaardige Duitse zonnepanelen van SolarWatt
Richtlijnen voor veiligheid, gezondheidspreventie en
productkwaliteit van de systemen zijn bij ons gewaarborgd
Wij bieden totaalpakketten inclusief de complete installatie
Kiwa gecertificeerd
Vermogensgarantie na 25 jaar van minimaal 80%
Onze zonnepanelen zijn voorzien van de nodige keurmerken
Uit voorraad leverbaar
Snelle montage mogelijk met eigen monteurs

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.
T 0321-740010, info@pvsystems.nl

PV Systems is een handelsmerk van:
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