
 
 
Erratum SCE-advies 2022 

Achtergrond 
Op 8 december 2021 heeft het PBL advies uitgebracht op verzoek van het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat (EZK) over de SCE-regeling in 2022. In dit advies is voor één categorie een 
verkeerde berekeningswijze gehanteerd om de prijs van de geproduceerde elektriciteit te bepalen. 
Deze berekeningswijze is van belang voor zowel de correctiebedragen als voor de basiselektrici-
teitsprijs. De categorie waar het hier om gaat, is ‘Fotovoltaïsche zonnepanelen, 250 kWp op gva 
(niet-netlevering)’. Het betreft dus de prijs van eigen gebruik van elektriciteit uit zonne-energie 
voor systemen van 250 kWp, waarbij het systeem op het net is aangesloten via een grootverbrui-
kersaansluiting (gva). 
 
In het eindadvies SCE 2022 is abusievelijk de berekeningswijze voor niet-netlevering zon-pv groot 
(> 1 MWp) toegepast in plaats van niet-netlevering zon-pv klein (≥ 15 kWp en < 1 MWp). Het verschil 
tussen beide berekeningswijzen is een voordeel van vermeden transporttarief, als de stroom niet 
zelf wordt opgewekt en gebruikt, maar van het net wordt ingekocht en gebruikt. 
 
Het voorlopige correctiebedrag SCE 2022 (incl. GvO) is 0,082 euro/kWh in plaats van 0,072 
euro/kWh. De basisprijs SCE 2022 is 0,070 euro/kWh in plaats van 0,060 euro/kWh. Het basisbe-
drag en het maximum aantal vollasturen is ongewijzigd. 
 
De berekeningswijze van het correctiebedrag inclusief GvO-waarde is: 

Elektriciteit- zon-niet-netlevering-klein (7) inclusief GvO-waarde 
Correctiebedrag Zon-pv niet-netlevering, klein (vanaf 2016)  inclusief GvO-waarde = EPEXbasislast met correctie x Profiel- 
en onbalansfactor zon-pv met correctie+ (elektriciteit Energiebelasting (3e schijf) + elektriciteit ODE (3e 
schijf)) + Netwerktarief + GvO-waarde 
 

Tabel 1 
Erratum bij Tabel 7.1 van het SCE-advies 2022 

Onderwerp Was Wordt 
Fotovoltaïsche zonnepanelen, 
250 kWp op gva (niet-netlevering) 
Correctie 2022 (incl. GvO) [€/kWh] 

0,072 0,082 

Fotovoltaïsche zonnepanelen, 
250 kWp op gva (niet-netlevering) 
Basisprijs [€/kWh] 

0,060 0,070 

 
 

OT-model 
Het OT-model is dienovereenkomstig aangepast. In het OT-model behorende bij het eindadvies 
SCE 2022 zijn aanpassingen aangebracht in het tabje ‘Overzicht’. De aanpassingen worden aange-
geven in tabel 2. 

https://www.pbl.nl/publicaties/subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking-eindadvies-2022


 

Tabel 2 
Aanpassingen in OT model van het eindadvies SCE 2022 

Cel Was Wordt Beschrijving 
G7 0,054 0,059 Aanpassing gewo-

gen gemiddelde lan-
getermijnprijs 

F7 0,0716 0,0815 Aanpassing voorlo-
pige correctiebedrag 
incl GvO voor niet-
netlevering 
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