
"De  subsidie  heeft  het  voordeel  dat

ze  meteen  betaald  wordt  en  de

investeringsinspanning  verkleint."

Vanaf volgend jaar komen er opnieuw subsidies voor de
installatie van zonnepanelen, kondigde Vlaams minister van
Energie Zuhal Demir (N-VA) een week geleden aan. Dat is
opmerkelijk, want vijf jaar geleden werd een andere vorm van
steun voor zonnepanelen - de groene stroomcertificaten -
afgeschaft.

 De nieuwe steun komt echter niet uit de lucht gevallen.
Vanaf volgend jaar kunnen nieuwe eigenaars van
zonnepanelen niet langer gebruikmaken van de
terugdraaiende teller. De meterstand van die analoge teller
draait letterlijk terug als meer stroom wordt opgewekt dan op
dat ogenblik wordt gebruikt. Vanaf 2021 wordt de digitale
meter de norm.

Z o n n e p a n e l e n  i n  2 0 2 1

MET EEN FIKSE VLAAMSE PREMIE

De subsidiëring loopt over vier jaar en geldt alleen voor
bestaande woningen met een bouwaanvraag vóór 2014. 
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OVERZICHT



zonnepanelen
inclusief omvormer en

plaatsing

+/-€6000 -€1200
Premie Vlaamse

overheid

Opbrengst ruim

4000kWh per jaar

Netto +/-€4800
incl. BTW

GEEN
prosumententarief

14

Netto besparing  van

€680 per jaar

7 jaar
terugverdientijd!

2021

"Hoe  meer  u  onmiddelijk  verbruikt,

hoe  meer  de  netvergoeding  daalt.  "

 Alles hangt af van hoeveel u van het net afneemt. Het komt
erop aan uw verbruikspatroon te veranderen en de
consumptie af te stemmen op de uren waarop uw
zonnepanelen het meeste elektriciteit produceren. Want hoe
meer u rechtstreeks verbruikt, hoe minder u van het net moet
halen en hoe lager bijgevolg uw netvergoeding ligt.

Tegenover het voordeel dat de terugdraaiende teller in heel
wat gevallen oplevert, staat een subsidie van 1.200 euro die u
vanaf volgend jaar voor een installatie van 4 kilowattpiek
ontvangt. Die subsidie heeft het voordeel dat ze meteen
betaald wordt en de investeringsinspanning bij het installeren
van de zonnepanelen verkleint.

 

Het toevoegen van een batterij maakt het zelfs nog
interessanter en bent u alvast geheel klaar voor
de toekomst. Wie deze investering niet meteen ziet zitten kan
zich alvast voorbereiden door te kiezen voor een omvormer
die later compatibel is met een batterijsysteem.

 

Bron: De Tijd

"De  premie  gecombineerd  met  het  wegvallen  van  het

prosumententarief,  zal  in  vele  gevallen  dezelfde

terugverdientijd  geven  dan  te  kiezen  voor  een  plaatsing  dit  jaar,

met  terugdraaiende  teller." 


