
SDE+ 2020 Najaarsronde  
  

| Pagina 1 van 4 | Annerstreek 20  |  9468 AN  |  Annen  |  0592 27 30 59  |  www.danielssmartenergy.nl  | 
 

 

Belangrijkste wijziging SDE++ t.o.v. SDE+, 
 

Ten opzichte van de ‘oude’ SDE+ regeling is er met ingang van de SDE++2020 najaarsregeling een 
belangrijke wijziging. In de SDE++ regeling vindt een rangschikking plaats op basis van de vermeden CO2-
uitstoot per euro subsidie. Het blijft wel een productiesubsidie waarbij een bedrag per kWh wordt 
uitgekeerd. Maar de overheid wil naast de productie van duurzame energie ook de CO₂ reductie stimuleren 
(€ /ton CO₂). 
 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft met input vanuit de markt een berekening gemaakt van 
de onrendabele top en hoeveel CO₂ er vermeden wordt met elke techniek. De uitkomst van deze 
berekeningen is een subsidiebedrag per vermeden ton CO₂. Voor zon PV is de emissiereductiefactor 
vastgesteld op 0,187 kg CO₂/ kWh (187 kg CO2/MWh).  
 

Tevens zal de gemiddelde vergoeding (op jaarbasis) voor de ‘Garanties Van Oorsprong’ (GVO’s), dit zijn 
verhandelbare groencertificaten, bij netlevering, meegenomen worden in het definitieve correctiebedrag.   
 
SDE++ 2020 (najaar) zon PV 
 

 De Stimulering Duurzame Energie (SDE++) regeling betreft een productie subsidie. Over elke 
opgewekte kWh ontvang je een vaste vergoeding (€/ton CO₂) per kWh; 
 Het subsidiebedrag bestaat uit een vergoeding – minus de basisenergieprijs (het 

correctiebedrag) inclusief GVO’s (garanties van oorsprong).  
 Totale beschikbare budget 5 miljard euro.   

 De subsidie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar; 
 De subsidie voor zonne-energie is maximaal 8 eurocent per kWh; 
 De SDE+ subsidie heeft een maximum van 950 vollasturen per jaar (vermogen * 0,95 = opbrengst) 
 De PV installatie dient uiterlijk 1,5 jaar na ontvangst beschikking te worden gerealiseerd indien  

< dan 1 MWp. Bij > 1 MWp is dat 3 jaar.  
 In de SDE subsidie wordt er onderscheid gemaakt tussen de levering van de opgewekte energie aan 

het net (netlevering incl GVO’s) en het eigen verbruik (niet net levering). Het verschil van 5,4 
eurocent (voorlopig correctiebedrag) staat gelijk aan de besparing op energiebelasting en 
transportkosten bij de netwerkbeheerder.  

 Er zijn 3 aanvraagrondes waarin subsidie aangevraagd kan worden. 
 Fase 1: tot maximaal 7,48 eurocent subsidie per kWh (start op 24 november 09.00) 
 Fase 2: tot maximaal 7,85 eurocent subsidie per kWh (start op 30 november 17.00 uur) 
 Fase 3: tot maximaal 8,00 eurocent subsidie per kWh (start op 7 december 17.00 uur) 
 Fase 4: tot maximaal 8,00 eurocent subsidie per kWh (start op 14 december 17.00 uur) 

 De SDE++ regeling is niet mogelijk in combinatie met EIA. 
 Bij de aanvraag van de subsidie zal u worden gevraagd om een transport indicatie van de 

netbeheerder (lees hier verderop meer over). 
 Ook dient er een dakplan / onderbouwing van de hoeveelheid aan te vragen zon-PV ingediend te 

worden. 
 

Voor zon-PV worden de volgende categorieën opengesteld in de SDE++ 2020: 
 

 
 ≥ 15 kWp en < 1 MWp (van toepassing op deze nieuwsbrief) 
 ≥ 1 MWp gebouwen 
 ≥ 1 MWp veld 
 ≥ 1 MWp veld, zonvolgend 
 ≥ 1 MWp drijvend op water 
 ≥ 1 MWp drijvend op water, zonvolgend 
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Zie tabel hieronder voor een overzicht van de subsidie en (voorlopige) correctiebedragen 
 

CORRECTIEBEDRAGEN ZIJN NOG NIET DEFINITIEF VASTGESTELD  
 

Fase Euro per kWh 
Voorlopig correctiebedrag 
netlevering 2020 inclusief 
correctiewaarde GVO’s 

Voorlopig correctiebedrag 
niet-netlevering 2020 

Fase 1 0,0748 0,054 0,078 
Fase 2 0,0785 0,054 0,078 
Fase 3 0,0800 0,054 0,078 
Fase 4 0,0800 0,054 0,078 
 
Voor hoeveel SDE+ aanvragen?  Wat is de verdiencapaciteit?  
 
Deze vragen zijn specifiek voor uw situatie en locatie. Hierbij zijn de bepalende factoren o.a. het 
beschikbare dakoppervlak, mogelijkheid tot het terug leveren op het net (wel of geen schaarste gebied) en 
uw investeringsruimte. Het wegnemen van eigen verbruik, is  van invloed op de verdiencapaciteit en het 
verlaagt de terugverdientijd. Hieronder drie indicatieve voorbeeld berekeningen waarbij wij uitgaan van 
100% teruglevering op het net.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenvoorbeeld 1:  
110.000 Wp (ca 325 panelen van 340 Wp, dakoppervlak 550 m²) 
 
110.000 Wp * 950 vollasturen = 104.500 kWh (subsidiabele productie) 
 
104.500 kWh * ( 7,85  – 5,40 eurocent) =                        € 2.560,- per jaar (subsidie)  
104.500 kWh * 5,4 eurocent (verkoop stroom incl. GVO’s) =  € 5.643,- per jaar     
Totaal inkomsten per jaar:                                            € 8.203,- per jaar 
 
Totaal inkomsten na 15 jaar:                                        € 123.045,-  
 
Investering inschatting op dit moment: 
PV installatie 110.000 Wp * € 0,65 per Wp =                          € 71.000,- 
Aanleggen grootverbruik aansluiting 3*160 Amp.=           €  15.000,- 
Totale investering                                                                        € 86.000,- 
 
Vermeden hoeveelheid CO₂  
0,187 kg CO₂/ kWh x 104.500 kWh =     19.541 kg CO₂ per jaar.  
 
Totaal over 15 jaar:                 293.122 kg CO₂ 
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Rekenvoorbeeld 2:  
180.000 Wp (ca 530 panelen van 340 Wp, dakoppervlak 900 m²) 
 
180.000 Wp * 950 vollasturen = 171.000 kWh (subsidiabele productie) 
 
171.000 kWh * ( 7,85 – 5,40 eurocent) =                      €   4.189,- per jaar (subsidie) 
171.000 kWh * 5,40 eurocent (verkoop stroom incl. GVO’s) =  €   9.324,- per jaar     
Totaal inkomsten per jaar:                                          € 13.432,- per jaar 
 
Totaal inkomsten na 15 jaar:                                         € 201.345,-  
 
Investering inschatting op dit moment: 
PV installatie 180.000 Wp * € 0,61 per Wp =                          € 109.800,- 
Aanleggen grootverbruik aansluiting 3*250 Amp.=               €   20.000,- 
Totale investering                                                                       € 129.800,- 
 
Vermeden hoeveelheid CO₂  
0,187 kg CO₂/ kWh x 171.000 kWh =     31.977 kg CO₂ per jaar.  
 
Totaal over 15 jaar:                 479.655 kg CO₂ 
 

Rekenvoorbeeld 3: 
499.000 Wp (ca 1.470 panelen van 340 Wp, dakoppervlak 2.500 m²) 
 
499.000 Wp * 950 vollasturen = 474.050 kWh (subsidiabele productie) 
 
474.050 kWh * (7,85 – 5,4 eurocent) =                       € 11.615,- per jaar (subsidie) 
474.050 kWh * 5,4 eurocent (verkoop stroom incl. GVO’s) =  € 25.599,- per jaar 
Totaal inkomsten per jaar:                                           € 37.213,- per jaar 
 
Totaal inkomsten na 15 jaar:       € 558.205,-  
 
Investering inschatting op dit moment: 
 
PV installatie 499.000 Wp * € 0,55 per Wp =                       € 274.450-, 
Aanleggen grootverbruik aansluiting 400-630 kVA (incl. trafo) = €   45.000-, 
Totale investering                                                                         € 319,450,- 
 
Vermeden hoeveelheid CO₂  
0,187 kg CO₂/ kWh x 499.000 kWh =     88.647 kg CO₂ per jaar.  
 
Totaal over 15 jaar:              1.329.710 kg CO₂ 
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Transport indicatie van de netbeheerder 
In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor 
SDE++ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen heeft 
het RVO in het najaar van 2019 besloten om de regelgeving (voorwaarden voor een aanvraag) SDE++ te 
wijzigen. Om een SDE++ najaar 2020 aanvraag voor zon PV in te dienen moet er een transportindicatie van 
de netbeheerder meegestuurd worden waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend.  
 
Mocht het zo zijn dat er voor uw locatie geen transportcapaciteit beschikbaar is dan zijn er eventueel toch 
nog mogelijkheden om voor SDE++ 2020 in aanmerking te komen.  
Is het eigen verbruik op jaarbasis meer dan 150.000 kWh en is het verbruiksprofiel over het gehele jaar 
relatief vlak, dan kan er onder voorwaarden een transport indicatie door de netbeheerder afgegeven 
worden. Hiermee is het mogelijk om het eigen verbruik of een groot deel daarvan met SDE++ 2020 weg te 
nemen.   
  
Aanvraag SDE++ regeling                

- Wij verzorgen graag de aanvraag voor de SDE++ 2020 regeling voor jullie. Dat is inclusief de 
benodigde transport indicatie van de netbeheerder en dakplan. 

- Voor het uitvoeren van deze aanvraag rekenen wij eenmalig € 500-, excl. BTW. 
- Indien het een her-aanvraag betreft (uw aanvraag is in de voorgaande ronde afgewezen wegens 

budget uitputting) vragen wij hiervoor € 125,- excl. BTW.  
- In principe adviseren we om aan te vragen in fase 2 voor 7,85 eurocent per kWh. Afhankelijk van 

een hoog- of laag- eigen verbruik kan ook gekozen worden voor een aanvraag fase 1 (hoog eigen 
verbruik) of fase 2 (laag eigen verbruik).  

- Bij het verkrijgen van een eventuele beschikking zijn er geen verdere verplichtingen aan Daniels 
Smart Energy.  

 
Voor meer informatie en aanvragen  
 
Neem contact op met Frits Vellinga via 06-31 94 33 47 / 0592-27 30 59 of  frits@danielssmartenergy.nl 
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