




INFO-AVOND 
ZONNEPANELEN 2021

• Over het nieuws van vorige week

• Vragen kan je stellen via de chat
• We beantwoorden een deel
• De belangrijkste halen we er uit

• Webinar duurt 1 uur + vragen (optioneel)



VERLOOP



2013
1053 coöperanten
100 EUR/aandeel
100 stuks max.
1 stem

www.energent.be/aandelen



Investerings-projecte
n

Diensten 
aan burgers

Innovatie-
projecten



VERLOOP



STIJGING VAN 
HERNIEUWBAAR



STIJGING VAN 
HERNIEUWBAAR

Vlaams Zonneplan 2025: 300 
MW/jaar (= ritme van 2020)

Doel 2030: 32% hernieuwbaar op 
totaal energiegebruik (nu 7%)



ELEKTRIFICATIE VAN 
WARMTE



ELEKTRIFICATIE VAN 
WARMTE

2021: 
Geen gas meer in nieuw verkavelingen
Hoge subsidies warmtepompen

2050: EPC woningen < 100 (A label)



ELEKTRIFICATIE VAN 
VERVOER



KOSTPRIJSDALING 
BATTERIJTECHNOLOGIE



SLIMME TOESTELLEN 
EN SLIMME SYSTEMEN



ALLE PUZZELSTUKKEN 
SAMEN



ALLE PUZZELSTUKKEN 
SAMEN

2019:
Invoering digitale teller

Komt eraan:
Capaciteitstarief, Variabele 
energieprijzen





DE WERKING



DE LIGGING VAN HET DAK 
SPEELT MINDER MEE DAN JE 
DENKT! 

• Dak zuiden 30° : 100 %
productie

• Dak oosten 20° : 85%
productie



TEGENWOORDIG ZIJN DE 
MEESTE PANELEN:

• Monokristallijn (zwart)

• +- 20% efficiënt

• Met meer en meer halve cellen 
  (half-cut)



ZONNEPANELEN ZIJN 
ECOLOGISCH

•  Zonnepanelen gaan lang mee
• productgarantie varieert van 10 jaar tot 30 jaar
• gemiddelde levensduur > 25 jaar

•  Energie-terugverdientijd: < 3 jaar
•  Recyclagepotentieel: 99%
•  Geen zware metalen in de siliciumpanelen



WACHTEN KOST GELD

• Stroomprijs zonder zonnepanelen: 27  cEUR/kWh

• Stroomprijs met zonnepanelen (in 2021): 17-20 cEUR/kWh



ZONNEPANELEN KAN JE 
FINANCIEREN MET 
LENING

9 panelen

Investering (incl. premies/BTW) 3000 €

Afbetaling op 10 jaar à 1% 27,5 €/maand

Besparing 30 €/maand



ZONNEPANELEN ZIJN NIET 
ALTIJD EEN GOED IDEE

• Dak niet sterk genoeg (vooral platte daken) 🡪 verstevigen

• Asbest aanwezig in de dakstructuur? 🡪 eerst saneren

• Dakwerken langs buitenzijde gepland binnen 5 jaar 🡪 best
even wachten

• Dak nog niet geïsoleerd 🡪 best eerst isoleren

• Heel sterke schaduw (grote boom bijvoorbeeld)

• Heel kleine installaties (< 4 panelen)





2019: INVOERING 
DIGITALE TELLER

Versnelde uitrol: 
80% huishoudens 
in 2024



2021: WIJZIGING KADER 
ZONNEPANELEN

• Het systeem van de terugdraaiende teller wordt afgeschaft 
voor investeerders vanaf 01/01/2021 (en nu dus ook voor 
investeerders van voor 01/01/2021)

• Vanaf nu worden we gestimuleerd om te verbruiken als we 
zonne-energie produceren
• binnen de bestaande comfortsgrenzen



2021: WIJZIGING KADER 
ZONNEPANELEN

• Verbruik eigen zonne-energie 
• Gemiddeld 25 à 30% van jouw 

verbruik
• Gratis



2021: WIJZIGING KADER 
ZONNEPANELEN

• Elekticiteit van het net 
• Gemiddeld 70 à 75% van jouw 

verbruikte stroom
• 27 cEUR  per kWh (= gewoon

   tarief)



2021: WIJZIGING KADER 
ZONNEPANELEN

• Zonne-energie naar het net
• Gemiddeld 70 à 75 % van de

geproduceerde stroom
• 3 à 4 cEUR / kWh
• Injectiecontract nodig



V-TEST.BE



GEVOLGEN VOOR DE 
INSTALLATIE

• Hoe groter de installatie, hoe kleiner de 
zelfconsumptie 
🡪 iets kleinere installaties zijn vanaf 2021 
rendabeler

• Oriëntatie blijft een kleine rol spelen (enkel oostelijk 
= minst voordelig)



VOORBEELD KOSTEN 
MET ZONNE-ENERGIE

• Verbruik en productie 3000 kWh/jaar

2020 2021
Prosumententarief 250 €/jaar

Directe 
consumptie / 0 €

Net kosten / 500 €/jaar
Opbrengst injectie / - 100 €/jaar

Totaal 250 €/jaar 400 €/jaar



INVESTERINGSPREMIE(
SINDS 1/01/2021)

1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW

300 € 600 € 900 € 1200 € 1350 € 1500 € 1500 €

€

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen


TERUGVERDIENTIJD? 

Prosumente
ntarief 2021, met investeringspremie

20%
eigen verbruik

30%
eigen verbruik

40%
eigen verbruik

6 à 10 jaar 12 – 17 jaar 7 - 12 jaar 6 – 9 jaar



TERUGVERDIENTIJD? 



BATTERIJEN ERBIJ? 



BATTERIJEN ERBIJ? 

• Verhogen het eigen verbruik tot wel 60%
• Maar duur (€ 3000 voor 4 kWh)
• Wordt stilaan interessant (maar vaak nog te vroeg)
• Er is een premie van 250 €/kWh



TERUGVERDIENTIJD 
MET BATTERIJEN?

9 panelen
zonder batterij
(incl. premies)

9 panelen
met batterij 4 kWh

(incl. premies)

3000 € 5000 €

30 %
eigen verbruik

60 %
eigen verbruik

6 à 10 jaar 8 à 15 jaar



HYBRIDE OMVORMER?

Gewone omvormer Hybride omvormer

= Later batterij-omvormer 
plaatsen = Nu al voorbereid op batterijen

In de toekomst: hogere 
investering

Hogere startinvestering, maar in 
totaal goedkoper

Energetisch minder efficiënt Energetisch efficiënter



2022: VARIABELE 
PRIJZEN

•  De elektriciteitscomponent wordt optioneel variabel
•  Veel zon, veel wind 🡪 lage prijzen
•  Weinig zon, weinig wind, kerncentrale valt uit 🡪 

hoge prijzen
•  Invloed op terugverdienbaarheid zonnepanelen nog 

niet 100% bekend, maar eerder beperkt.



2022: CAPACITEITS-
TARIEF

Distributnetkost wordt voor een deel afhankelijk van 
de maximale vermogenspiek gedurende 15 minuten 
die je op maandbasis genereert.
Weinig invloed op zonnepanelen. 
Batterijen (slimgestuurd) worden hierdoor wel 
rendabeler.





ZONNESTAD
• Groepsaankoop waarbij Energent jaarlijks 

2 aannemers selecteert en 
eenheidsprijzen afspreekt

• Begeleiding door Energent, met 
onafhankelijk en persoonlijk ontwerp

• Keuze voor duurzame en degelijke 
materialen



TRACK-RECORD
• Ondertussen bijna 2000 adviezen

• Meer dan 700 effectief geplaatste 
installaties

• Bijna 40% van de deelnemers gaat over 
tot plaatsing



HOE WERKEN WE
Schrijf je in op zonnestad.be en kies 
direct een adviesmoment



Op het afgesproken moment spreken we alles door met jou 
en sturen een investeringsfiche op (kostprijs en 
terugverdientijd)

HOE WERKEN WE



Nog geïnteresseerd? Dan komt de geselecteerde aannemer 
langs voor een detailofferte (maximum 1 maand)

Aannemers 2020, selectieronde 2021 nog niet rond

HOE WERKEN WE



Als je de offerte tekent, wordt de installatie geplaatst binnen 
de 2 maand. Begeleiding door Energent:

• Timing
• Bemiddeling bij problemen
• Kwaliteitscontrole (steekproef 1 op 5)

HOE WERKEN WE



• Geïnteresseerde in 
zonnepanelen?
Zonnestad.be

• Aandeel van Energent? 
www.energent.be/aandelen



• VRAGENRONDE 
(optioneel voor de 
geïnteresseerden)


