
SDE Stimulering Duurzame Energieproductie

Zon-PV 2008

Vanaf 1 april 2008 kunt u SDE-subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonne-energie (Zon-PV). De SDE garandeert een

totale opbrengstprijs van 56 cent per kWh stroom die een PV-installatie levert, voor een periode van vijftien jaar. Van dit

bedrag wordt de financiële opbrengst van de energie zelf afgetrokken. Let op: om teleurstellingen te voorkomen, kunt

u het beste wachten met de aankoop van uw zonne-energiesysteem tot u de toezegging van subsidie gekregen hebt.

Fotovoltaïsche zonne-energie, oftewel Zon-PV, is

zonder subsidie nog niet rendabel. Daarom geeft

de Stimuleringsregeling Duurzame

Energieproductie subsidie op de elektriciteit die

een PV-systeem produceert.

Subsidie 2008 
De SDE geeft zekerheid op de lange termijn.

Eigenaren van PV-installaties waaraan in 2008 sub-

sidie wordt toegezegd, krijgen de garantie dat ze

de komende vijftien jaar een opbrengst kunnen

verwachten van 56 cent per kWh. Dit bedrag is

opgebouwd uit drie componenten:

• De ‘vermeden kosten’ voor de elektriciteit die 

uw systeem produceert voor eigen gebruik.

• De ‘terugleververgoeding’ van uw energie-

maatschappij voor de levering van elektriciteit 

aan het net.

• De SDE-bijdrage.

Eind maart 2008 was alleen nog een SDE-bijdrage

voorzien voor de stroom die u gaat leveren aan uw

energiebedrijf. De minister van Economische Zaken

heeft aangekondigd dat de vergoeding in de loop

van het jaar wordt uitgebreid tot alle stroom die

een PV-installatie opwekt, dus ook voor eigen

gebruik. Deze extra vergoeding zal worden ver-

strekt met terugwerkende kracht tot 1 april 2008.
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Over 2008 is de vergoeding voor levering van PV-

stroom voorlopig vastgesteld op 23 cent per kWh.

De SDE-bijdrage komt daardoor uit op 56 – 23 = 33

cent per kWh. Aan het einde van het jaar vindt nog

een correctie plaats. Mocht de prijs van levering

aan het net hoger zijn uitgevallen dan 23 cent, dan

daalt de SDE-bijdrage navenant.

Voor het berekenen van de subsidie op uw

systeem, moet u uitgaan van een maximale

opbrengst van 850 uur piekvermogen per jaar.

R e ke n vo o r b e e l d

Een huishouden plaatst een Zon-PV-installatie met

tien panelen, die een gezamenlijk piekvermogen

hebben van 1 kW. De maximaal subsidieerbare

stroomopbrengst van deze installatie is 850 uur x 1

kW = 850 kWh per jaar. Over een periode van vijf-

tien jaar verdient u hiermee in totaal: 850 kWh/jr x

15 jr x 0,56/kWh euro = 7.140,00 euro. Zoals

gesteld bestaat deze verdienste uit drie compo-

nenten.

Subsidiebudget 2008
Het totale SDE-budget voor Zon-PV in 2008 is 46

miljoen euro. Dit is voldoende voor honorering van

maximaal 10 MW aan projecten, oftewel circa 5.000

tot 10.000 zonne-energiesystemen.

Aanvraagperiode
SDE-aanvragen voor 2008 kunnen worden inge-

diend van 1 april tot 1 augustus 2008. Alleen volle-

dige aanvragen worden in behandeling genomen.

Subsidie wordt verstrekt volgens het principe ‘die

het eerst komt, die het eerst maalt’. Het maakt hier-

bij niet uit op welk moment van de dag u een aan-

vraag indient, als het maar vóór 17.00 uur is.

Aanvragen die na dit tijdstip binnenkomen, wor-

den pas de volgende dag in behandeling geno-

men. Mocht het budget vroegtijdig uitgeput raken,

dan wordt voor de dag waarop dit gebeurt een

lotingsysteem gehanteerd. Aanvragen die worden

ingediend vóór 1 april 2008 worden geacht op die

dag te zijn binnengekomen.

In de toekomst worden, naar verwachting, nieuwe

jaarlijkse subsidierondes opengesteld.
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Eisen
Om voor SDE-subsidie in aanmerking te komen,

moet een PV-installatie een vermogen hebben

groter dan of gelijk aan 0,601 kWp, en kleiner dan

of gelijk aan 3,5 kWp. Dit is een strikte eis. Voor de

installaties mogen geen tweedehands materialen

en onderdelen worden gebruikt. Als u al een

bouwvergunning voor uw huis heeft, heeft u

meestal geen extra bouwvergunning nodig voor

uw zonnepaneel. Vraag bij twijfel na bij uw

gemeente.

Aanvraagprocedure 
De SDE-procedure ziet er globaal als volgt uit:

S t a p  1 : A a n m e l d e n  va n  u w  p r o j e c t  

U vult het originele Aanvraagformulier in en stuurt

dit op naar SenterNovem. Dit formulier kunt u down-

loaden van de website www.senternovem.nl/sde.

S t a p  2 : S u b s i d i e t o e z e g g i n g  

Binnen dertien weken ontvangt u van

SenterNovem een beschikking over de te ontvan-

gen hoeveelheid subsidie, de periode waarover de

subsidie maximaal wordt verstrekt en de verplich-

tingen die zijn verbonden aan de SDE-subsidie.

Mocht er een grote golf van aanvragen komen, dan

kan de periode waarbinnen SenterNovem een

beschikking afgeeft, worden verlengd met nog-

maals dertien weken.

S t a p  3 : To e s t e m m i n g  vo o r  p r o d u c t i e

Bij uw regionale netbeheerder vraagt u toestem-

ming voor levering van elektriciteit aan het net.

S t a p  4 : Pr o j e c t r e a l i s a t i e

De ingebruikname van uw Zon-PV-installatie moet

plaatsvinden binnen vier jaar na verlening van de

SDE-subsidie. Om te kunnen bepalen hoeveel

stroom uw PV-installatie levert, dient u een bruto-

productiemeter te plaatsen die voldoet aan de

Meetcode. Deze kunt u aanschaffen bij een erkend

meetbedrijf. Op de website van CertiQ (www.cer-

tiq.nl) vindt u een overzicht van erkende meetbe-

drijven.

S t a p  5 : R e g i s t ra t i e  b i j  C e r t i Q

CertiQ geeft, namens de overheid, certificaten uit

over duurzaam opgewekte elektriciteit.

De SDE-subsidie wordt uitbetaald over de bij CertiQ

aangemaakt certificaten. U dient zich te registreren

bij CertiQ als producent van zonne-energie. Op de

website (www.certiq.nl) kunt u een inschrijfformulier

terugvinden. Ook heeft CertiQ een folder die u meer

vertelt over de aanmeldingsprocedure.
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in opdracht van

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan

SenterNovem geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Bij publicaties van SenterNovem die informeren over subsidieregelingen geldt

dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand

van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

S t a p  6 : Vo o r s c h o t f o r m u l i e r

U vult nu een Voorschotformulier in en stuurt dit naar

SenterNovem. Op het formulier geeft u een jaarraming

van de elektriciteitsproductie aan. Op basis hiervan

berekent SenterNovem een voorschotbedrag voor het

komende kalenderjaar. Dit is 80 procent van de te ver-

wachten subsidie. SenterNovem betaalt het voorschot-

bedrag in gelijke maandelijkse termijnen uit. Aan het

einde van elk kalenderjaar ontvangt u automatisch

een eindafrekening, op basis van productiegegevens

die CertiQ aanlevert bij SenterNovem. Voor elk nieuw

kalenderjaar dient u een nieuwe voorschotaanvraag in.

S t a p  7 : E i n d a f r e ke n i n g

Aan het einde van de subsidieperiode dient u bij

SenterNovem een Vaststellingsformulier in.

SenterNovem maakt nu een eindafrekening over het

hele project.

Meer informatie over de subsidie voor Zon-PV kunt u

vinden op de website www.senternovem.nl/sde, onder

Zonnepanelen en Veelgestelde vragen.

SenterNovem

Programma Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) 

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Tel. (038) 455 34 50

Fax (038) 454 02 25

E-mail sde@senternovem.nl 

www.senternovem.nl/sde

2SDE-08.01, juni 2008

SenterNovem, voor innovatie en duurzaamheid

Een sterk innovatief bedrijfsleven in een leefbare, duurzame samen-

leving. SenterNovem stimuleert duurzame economische groei door een

brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en

internationaal. Bedrijven, (kennis)instellingen en overheden kunnen bij

SenterNovem terecht voor advies, kennis en financiële ondersteuning.

Wij verbinden partijen die met passie en gedrevenheid willen werken

aan een duurzame en innovatieve samenleving.

SenterNovem is een agentschap van Economische Zaken en realiseert

beleid in opdracht van de Rijksoverheid op een professionele, effectieve

en inspirerende wijze. Meer informatie: www.senternovem.nl,

info@senternovem.nl of telefoon (030) 239 35 33.

4652 SN factsheet A3 SDE zon 270508  28-05-2008  15:25  Pagina 1


