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Regeling SDE + 2012
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(samenvatting bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
De concept regeling voor de SDE+ 2012 is door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie naar de kamer gestuurd. Daarmee is openbaar gemaakt voor welke categorieën productieinstallaties het ministerie voornemens is SDE-subsidie beschikbaar te stellen.
De regeling: (concept; moet nog door de Tweedekamer bekrachtigd worden)
•
•
•
•

Is geopend van 31 januari tot 30 december 2012, 17.00 uur.
Er is één integraal budgetplafond voor alle typen van duurzame energie
opwekking.
Er is een maximum basisbedrag (15 ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit )
De regeling wordt in de periode 1 juli tot 30 december 2011 in vijf fasen met oplopende
basisbedragen opengesteld.

Voor fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) geldt de regeling:
•
•

Alleen voor systemen groter of gelijk dan 15 kWp geïnstalleerd vermogen (ca 75 zonnepanelen
1.0 mx1.5 m a 200 Wp).
Alleen voor grootverbruikers aansluitingen. D.w.z. meer dan 3x 80 A

In de eerste fase kunnen projecten voor een basisbedrag dat lager is dan of gelijk is aan 7 ct/kWh
subsidie aanvragen. In elke opeenvolgende fase gaat, bij voldoende resterend budget, de bovengrens
van het basisbedrag met 2ct/kWh omhoog, tot het maximum basisbedrag van 15 ct/kWh in de vijfde
fase is bereikt. ( fase 1 feb./maart 7ct/kWh, fase 2 april/mei 9 ct/kWh, fase 3 juni/augustus 11 ct/kWh ,
fase 4 september/oktober 13 ct/kWh , fase 5 november/december 15ct/kWh)
De werkelijke subsidie bedraagt het basisbedrag minus de jaarlijks (achteraf) vastgestelde correctieprijs
in geval van zonnepanelen de basis elektriciteitsprijs. Deze is voor 2011 voorlopig vastgesteld op 4,4
ct/kWh.
De totale besparing = (aantal kWh opgewekt x de standaard aan de energiemaatschappij te leveren prijs
per kWh inclusief de energiebelasting) + (aantal kWh opgewekt x (basisbedragsubsidie – minus de
correctieprijs).
Nb voor sommige rechtspersonen geldt dat deze bedragen moeten worden verhoogd met de BTW.
Aanvragen kunnen waarschijnlijk vanaf 1 januari 2012 (of eerder) worden aangemaakt/klaar gezet door
DakBalans bv doch pas per 31 januari 2012 worden ingediend voor fase 1.
Alle aanvragen van 00.00 uur t/m 17.00 uur worden geacht op de dag op een zelfde moment te zijn
binnen gekomen.
Note: Hoewel deze samenvatting van de concept regeling met zorg is samengesteld kan DakBalans niet verantwoordelijk worden
gesteld voor eventuele wijzingen in de definitieve SDE+ regeling 2012.
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