
Extra uitleg  over de SDE++ - regeling 

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. In essentie past die (binnen zekere beperkingen) het verschil 

bij tussen de kostprijs + een redelijk rendement enerzijds en de marktprijs anderzijds.  

Dat alles wordt elk jaar in tabellen zo goed mogelijk gespecificeerd. Voor het voorbeeld zonne-

energie ziet zo’n tabel er als op het eind van deze tekst. 

Je moet dit als volgt lezen: 

• Als je voor 7,0 cent/kWh zonnestroom kunt maken, kom je in de eerste betalingscategorie 

aan de beurt. Dat bevoordeelt de oplossingen die het minste belastinggeld vragen. 

• De lange termijn-stroomprijs bij levering aan het net wordt geacht 1,5*2,9 = 4,4cent/kWh 

te zijn.  

• De SDE+ garandeert jou het verschil tussen de kostprijs van7,0 cent/kWh en de (te lage) 

marktprijs, gaat daarbij niet lager dan 2,9 cent/kWh als marktprijs, verwacht dat de 

marktprijs in 2020 4,7 cent/kWh is 

• De kostprijs van 7,0cent/kWh wordt geacht vast te liggen voor de looptijd van de subsidie 

van 15 jaar 

• De installatie wordt geacht te functioneren alsof hij 950 uur/jaar op zijn ontworpen 

piekvermogen draait 

Verder uit teksten op andere plaatsen: 

• Voor de marktprijs telt de EPEX 

• In de kostprijs zitten de kapitaalslasten en de exploitatiekosten, niet de ontmanteling en 

wel de restwaarde, wel een redelijk rendement maar niet de voorbereidingskosten en 

participatiekosten (die worden geacht uit het redelijke rendement betaald te worden) 

• Het eigen vermogen voor zon en wind is minstens 20% van alle vermogen (dan 1,5% rente 

op geleend geld) 

• 12,0% rendement op windenergie en 9,0% rendement op zonne-energie 

• Over langere periodes waarin de stroomprijs negatief is wordt (dat kan, dan  krijg de 

afnemer geld toe) wordt geen subsidie verstrekt 

• De lange – termijn stroomprijs is die welke geschat wordt over de komende 15 jaar 

Zie voor de officiele pagina www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-

energieproductie-en-klimaattransitie-sde/berekening-sde . 
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