Investeren in zonnepanelen voor de
zakelijke markt

.

Energie in perspectief
Momenteel gebruiken we fossiele brandstoffen om in onze
energiebehoefte te voorzien. De energie die de zon de afgelopen jaren op
het aardoppervlak heeft verspreid ligt opgeslagen in kolen- olie en
gasvoorraden.
De voordelen van fossiele brandstoffen:
▪ Het is nu in ruime mate voorhanden
▪ Het is goedkoop om te zetten in bruikbare energie
▪ Het is op elk gewenst moment goed te transporteren naar de plaats
waar de energiebehoefte bestaat.
Het gebruik van fossiele brandstoffen kent echter twee grote nadelen:
▪ Door het gebruik komen grote hoeveelheden schadelijke stoffen en
broeikasgassen vrij die het klimaat op aarde ernstig beïnvloeden.
▪ De reserves worden kleiner, terwijl door bevolkingsgroei en
economische ontwikkelingen de energievraag snel stijgt.

Geschiedenis

De potentie van de zon
De zon is de krachtigste bron die wij hebben, en doordat de Franse
natuurkundige Becquerel in 1839 het fotovoltaïsche effect ontdekte en
Albert Einstein dit effect beschreef in 1904 weten wij hoe we deze
krachtige bron kunnen gebruiken.
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Becquerel ontdekt
fotovoltaïsch effect
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Einstein publiceert
artikel over
fotovoltaïsch effect
(mede basis voor
Nobel-prijs)

“More (solar) energy striking the earth`s surface in one and a half hours (480 EJ)
than worldwide energy consumption in the year 2001 from all sources combined
(430 EJ)”

Potentie genoeg dus.
Het fotovoltaïsch effect,
hoe zit dat?
Een fotovoltaïsche cel is het bekendste en meest
toegepaste type zonnecel. In een zonnecel wordt de
stralingsenergie van het (zon)licht omgezet in elektrische
energie.
In het fotovoltaïsche proces zorgen de zonnestralen voor
fotonen. Die fotonen zetten de elektronen in het silicium
en de fosforatomen in de bovenste laag van de cel in
beweging (P-silicium). De elektronen worden vervolgens
via een kabel waarin elektriciteit wordt opgewekt naar de
onderste laag van de cel geleid. Deze onderste laag
bestaat uit silicium en borium (een materiaal dat arm is
aan elektronen) (N-silicium). Net als in een batterij gaan
de elektronen van een plaat met veel elektronen naar een
plaat met weinig elektronen. Die beweging genereert
gelijkstroom, die naar de omvormer wordt geleid. Daar
wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom die
geschikt is voor ons elektriciteitsnet en onze apparaten.

Standaard Test
Condities (STC)
Zonnepanelen worden
getest onder
gestandaardiseerde
condities (norm IEC
60904). Bij het testen van
een zonnepaneel bedraagt
de temperatuur 25 °C en
wordt het paneel
blootgesteld aan een licht
met een intensiteit van
1.000 Watt per vierkante
meter met een spectrum
AM 1,5. Tijdens deze
“flash-test” worden de
elektrische waarde van het
paneel gemeten.
Lichtintensiteit:
1.000 W/m²
Lichtspectrum:
AM 1,5
Cel temperatuur:
25 °C

Rendement van
zonnepanelen
Het rendement van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal
zaken, namelijk het spectrum, de lichtintensiteit en de celtemperatuur. Bij stijging van een cel, neemt het rendement af; bij
daling neemt het rendement juist toe. De afhankelijkheid van
temperatuur van een cel of paneel wordt vastgelegd met
temperatuurscoëfficiënt (in %/C) voor vermogen, spanning en
stroom. Omdat de temperatuurcoëfficiënt voor vermogen en
spanning negatief zijn, streven fabrikanten naar waardes zo dicht
mogelijk bij nul.
Vaak zal een cel bij een lagere lichtintensiteit een iets lager
rendement hebben; niet alle cellen hebben hun hoogste
rendement bij 1000 W/m² (STC), waardoor deze meer geschikt zijn
voor minder zonnige omstandigheden. Een cel zet energie om in
een specifiek deel van het lichtspectrum; wijzigt dit spectrum dan
wijzigt het cel rendement ook.
De meest gebruikte panelen hebben een rendement van 17-20%.

Toekomst van zonneenergie
De markt rondom zonne-energie is constant in
ontwikkeling, de rendementen worden beter en de
prijzen worden lager. Door deze ontwikkelingen kan
het aandeel hernieuwbare energie groeien.

Het aandeel zon- en windenergie gaan komende jaren
hard groeien en de stroomproductie domineren in
2050.
Het aandeel hernieuwbare energie groeit ten koste
van kolen, gas en nucleair. Ondanks dat de productie
van elektriciteit groeit met een factor 2.5, krimpt de
productie uit fossiele brandstoffen met 60% t.o.v.
2017. (Bron: DNV-GL ETO, 2018)

De rol van de overheid:
Subsidies
De overheid speelt een belangrijke rol bij de overgang naar
duurzame energie. Natuurlijk zijn er de praktische kanten, zoals
wetten die het mogelijk maken om zonne-energie te gebruiken.
Daarnaast zijn de afspraken uit het Energieakkoord natuurlijk
belangrijk. Maar ook op financieel gebied draagt de overheid haar
steentje bij, in de vorm van subsidies en fiscale maatregelen. Wij
zetten de belangrijkste mogelijkheden voor je op een rij.

Grootzakelijke SDE-subsidie
Stimulering Duurzame
Energieproductie
Een grootverbruiker heeft in Nederland niet de mogelijkheid tot het
salderen van zijn stroom. Een installatie is daarom alleen interessant
door gebruik te maken van een SDE subsidie. Doormiddel van de SDE
subsidie krijg je een vergoeding voor elke kWh die je opwekt. Ook
kun je besparen op je stroomkosten door het direct te gebruiken in je
bedrijf. Daarnaast kun je een vergoeding krijgen voor de stroom die
over is en die je terug levert aan de energiemaatschappij. Wanneer je
gebruik maakt van een SDE zijn er een aantal aandachtspunten; je
kunt geen gebruik maken van EIA en er moet een
brutoproductiemeter geïnstalleerd worden. Daarnaast moet de
hoofdaansluiting geschikt zijn voor 3x 80A of groter.
Het doel van een grootverbruiker is dus zoveel mogelijk
zonnepanelen installeren. U verdient dan drie keer geld: subsidie per
opgewekte kWh, uw energiekosten dalen en de opgewekte energie
die u niet verbruikt kunt u verkopen aan het net.

Kleinzakelijke
salderingsregeling
Voor bedrijven die geen gebruik kunnen maken van de SDE+
zijn er andere opties. Bijvoorbeeld de kleinzakelijke salderingsregeling.
Hiermee wek je energie op voor je eigen verbruik. De
opbrengst van de panelen kun je vervolgens verrekenen met het
eigen verbruik. Deze regeling is alleen toe te passen als je een
stroomaansluiting van maximaal 3x80 Ampère hebt.

Subsidie aanvragen
Subsidie aanvragen voor PV-projecten
1.

Advies

We nemen uw situatie door en geven advies op basis van onze ervaring en
kennis over subsidieregelingen.

2.

Machtigen

Het RVO heeft een machtigingsformulier opgesteld, waarmee u ons kunt
machtigen als intermediair. Zo kunnen wij officieel en veilig subsidie voor u
aanvragen.

3.

Aanvraag

We vragen subsidie voor u aan. Het RVO hanteert 13 weken om de subsidie
goed te keuren.

4.

Toekenning

De subsidie is goedgekeurd. Wij plaatsen uw zonnepanelen installatie en
regelen daarnaast ook de plaatsing van brutoproductiemeter en de
afhandeling richting CertiQ en uw netbeheerder.

5.

Opwekken

U wekt zelf stroom op en ontvangt per opgewekte kWh subsidie rechtstreeks
op uw rekening. U verdient nu geld met uw zonnepanelen.

Fiscale mogelijkheden
Zonnepanelen
Belastingvoordelen voor PV-projecten
Naast de SDE+ en de kleinzakelijke salderingsregeling zijn er
nog een aantal andere manieren waarop de overheid PV-projecten
interessanter maakt. Bijvoorbeeld in de vorm van
belastingvoordelen:

•
•

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Kleinschaligheidsaftrek
Zonnepanelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit belastingvoordeel kan gecombineerd
worden met de EIA, dat noemen we het stapelen van subsidies.
Er geldt een maximumbedrag voor deze aftrek.

Voorwaarden
energie-investeringsaftrek
Om in aanmerking te komen de EIA, moet je voldoen aan de
volgende voorwaarden:

▪ Jeoponderneemt
in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of ▪ Je meldt het bedrijfsmiddel op tijd, meestal
binnen 3 maanden na opdracht tot levering.
de BES-eilanden.
▪ Het
meldingsbedrag voor aangegane
▪ Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten is per melding samen ten minste € 2.500.
▪ JeEnergielijst
doet een investering in een bedrijfsmiddel dat op de
Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar
staat.
per bedrijf is maximaal € 120 miljoen (2017).
▪ Het
bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hier wettelijk aan
▪ Deaangevraagd
EIA kan uitsluitend digitaal worden
worden gesteld.
via het eLoket van de Rijkstdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO), binnen 3
▪ Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
maanden na investering. Fiscale aftrek is mogelijk
zolang er fiscaal budget beschikbaar is.

Over ons
U als ondernemer weet als geen ander dat de wereld om
u heen snel verandert. Zo ook de manier waarop u
voorziet in uw energiebehoefte. Dit kunnen lastige én
tijdrovende vraagstukken zijn die u bezig houden. Het
vraagstuk omtrent energie nemen wij u graag uit handen.
Wij nemen de sleutel van uw project over, turnkey.
U begrijpt de noodzaak, oplossing en potentie van zonneenergie. Wij voelen de noodzaak voor een betere wereld
zo sterk dat wij medio 2019 zijn begonnen met PVprojecten B.V., dé EPC (Engineer, Procure, Construct) voor
de zakelijke markt. Wij veranderen de manier van zaken
doen, wij willen het beter doen. Samen voor een
rendabele en duurzame toekomst.

“Wij leggen ons specifiek toe op de zakelijke markt.
De focus op ondernemen, net als wij!”

Persoonlijk advies
Aanvragen
Er komt veel kijken bij een pv-project. Wij hebben je alvast
wat op weg geholpen. Wil je serieus aan de slag? Dan zijn
er nog veel meer dingen waar je rekening mee moet
houden. In een adviesgesprek maken we graag een
persoonlijk plan voor jouw bedrijf, en laten we precies zien
welke voordelen je zult behalen. We horen graag van je!

Telefoon:
085 9023 103

Ik wil gratis advies op maat

Email:
info@pv-projecten.nl

Bezoekadres: Smidstraat 30, 6744 WT Ederveen

