In totaal produceren je zonnepanelen dus gedurende 25 jaar 90 000 kWh groene
stroom aan 10 cent/kWh – dat is minder dan de hel van het huidige elektriciteitstarief voor huishoudens. En dat tarief zal in de toekomst zeker sjgen.

Welke voorwaarden voor zonnepanelen?
Voor elke maatregel gelden ook een aantal voorwaarden om te garanderen dat het
systeem eﬃciënt genoeg hernieuwbare energie produceert.
Voor zonnepanelen moet de oriëntae tussen oost en west (over het zuiden) liggen
met een hellingshoek tussen 0 graden (horizontaal) en 70 graden.

Wel terugdraaiende teller, geen groenestroomcerﬁcaten
Zonnepanelen die vanaf 2014 op nieuwbouw worden geïnstalleerd, krijgen geen
groenestroomcerﬁcaten meer, omdat een we/elijke verplichng niet ﬁnancieel
ondersteund wordt. Maar de besparing via de terugdraaiende teller is en keer groter dan de cerﬁcaatsteun: 3600 kWh zonnestroom per jaar levert aan 22 cent/kWh
stroomtarief jaarlijks 792 euro op. De investering van 9000 euro is daarmee op 10 tot
12 jaar terugverdiend, a9ankelijk van de sjging van de stroomprijzen.

Premies voor lager E-peil
De netbeheerders geven een globale E-peilpremie voor een score van E40 of lager.
Voor een nieuwbouwwoning gaat het om 1800 euro voor E40. Een PV-systeem van 4
kWp verlaagt het E-peil met 20 punten. Op een nieuwbouw met E-peil E60 zonder
zonnepanelen levert 4 kWp PV dus 1800 euro extra op (gelijk aan 20% subsidie).

Korng op onroerende voorheﬃng
Daarbovenop gee de federale overheid nog een vermindering op de onroerende
voorheﬃng voor energiezuinige nieuwbouw, gedurende 5 jaar vanaf ingebruikname.
Voor E-peil E40 bedraagt de korng 50%, voor E30 zelfs 100%, dus een volledige vrijstelling de eerste 5 jaar. Deze vermindering wordt automasch toegekend.

Meer informae
Informae van het Vlaams Energie-agentschap (VEA)
h/p://www.energiesparen.be/epb/groeneenergie

Stroom van eigen kweek
www.stroomvaneigenkweek.be
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VERPLICHT AANDEEL
HERNIEUWBARE ENERGIE
Makkelijk met zonnepanelen!
versie 3 / feb. 2014

Zonnepanelen en nieuwbouw:
verplicht aandeel hernieuwbare energie
Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen
een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Dat kan metzonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp of pelletkachel, een aansluing op
een warmtenet of een parcipae in een groter lokaal groene energieproject.
Deze verplichng is gekoppeld aan de bouwvergunning of de melding van bouwwerken. Ze is ook van toepassing op alle bouwwerken waarvoor een bepaald E-peil
geëist wordt, bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing.

Welke verplichng?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen, woongebouwen
met meer dan één wooneenheid en kantoren en scholen (zie ﬁguur, bron: VEA).
• eengezinswoningen: om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen, moet je één van de
zes maatregelen uit de ﬁguur toepassen in het bouwproject. Elke maatregel
moet een voldoende hoeveelheid hernieuwbare energie produceren.

• kantoren en scholen kunnen de maatregelen combineren om in totaal minstens
10 kWh primaire energie per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen te halen.
• woongebouwen met meer dan één wooneenheid kunnen kiezen tussen de eisen voor eengezinswoningen of voor kantoren en scholen.

Minimum verplichng voor zonnepanelen
Voor zonnepanelen is de verplichng berekend in verhouding tot de bruto vloeroppervlakte, met een minimum van 7 kWh/m² jaarlijkse produce van primaire energie uit zonnestroom. Dat betekent voor een woning van 200 m2 oppervlakte ongeveer 0,7 kWp of 3 zonnepanelen.
Minimum produce primaire energie per jaar per m2

7 kWh/jaar per m2

Bruto vloeroppervlakte van voorbeeldwoning

200 m2

Totale minimum primaire energieproduce per jaar

1400 kWh/jaar

Jaarlijkse zonnestroomproduce nodig voor verplichng

560 kWh/jaar*

Nodig piekvermogen aan zonnepanelen

0,691kWp**

Aantal zonnepanelen voor 0,691 kWp

3 X 230 Wp

*Elke kWh zonnestroom bespaart 2,5 kWh primaire energie in klassieke centrales
**Rekenregel in de E-peilberekening: jaarlijkse PV-produc(e van 810 kWh per kWp

Doe maar wat meer...
In prakjk is het natuurlijk zinvoller om wat meer te installeren dan 2 zonnepanelen, aan een relaef lagere prijs voor een grotere installae. Want voor een kleine
installae liggen de vaste kosten van dakwerken, bekabeling en omvormer hoog.
Een installae van 4 kWp kan jaarlijks bijna 3600 kWh produceren, het gemiddelde
elektriciteitsverbruik van een gezin. Op het dak is daarvoor ongeveer 28 m2 nodig.
En de prijs? Die is intussen gezakt tot ongeveer 2250 euro/kWp (incl. 21% BTW,
bron: VEA). Voor 9000 euro heb je dus een PV-installae die 3600 kWh zonnestroom per jaar levert, en dat gedurende minstens 25 jaar.

