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Krijg ik subsidies voor mijn zonnepanelen?
Heb je nog geen zonnepanelen? Produceer je binnenkort meer energie dan je kan ver-
bruiken? Dat is mooi, want vanaf 2018 krijg je voor het extra rendement van je zonne-
panelen een premie. Tot voor kort was dat niet het geval, zeker na de afbouw van het 
systeem met de groenestroomcertificaten. Vanaf dit jaar krijg je echter opnieuw een 
mooie subsidie op het rendement van je zonnepanelen.

Hoezo, subsidies?

De tijd van oversubsidiëring van zonnepanelen is allicht voorgoed voorbij. In een aantal 
gemeenten is het wél nog steeds mogelijk om een subsidie te krijgen als je zonnepane-
len installeert. Jezelf grondig informeren loont dus de moeite!

Wist je trouwens dat je voordelig een lening kan afsluiten voor het plaatsen van zon-
nepanelen? Het gaat hier niet om een subsidie op je zonnepanelen, maar wel om de 
Energiebespaarlening. Die geeft een extra duwtje in de rug om te investeren in zonnepa-
nelen. Ook voor ondernemingen blijft investeren in zonnepanelen een duurzame keuze 
voor rendement. 

Hoe moet ik mijn installatie aangeven?
Na de plaatsing wachten nog 2 stappen om je nieuwe zonnepanelen-installatie correct 
aan te geven bij de bevoegde instanties:

1. De keuring van de installatie. Dit noemt men de AREI-keuring (Algemeen Reglement 
op de Elektrische Installaties). De bedoeling is eenvoudig: checken of het veilig is om de 
zonnepaneleninstallatie op te starten. Deze keuring mag enkel worden uitgevoerd door 
een erkend keurder. 
2. De zonnepanelen aanmelden bij je netbeheerder. Die moet weten wel-
ke installaties op welke plek zijn aangesloten. Vervolgens moet hij checken of 
deze installaties veilig en in orde zijn. Opgepast: niet aanmelden is geen op-
tie. De sancties gaan van 150 EUR tot 20.000 EUR voor industriële systemen. 

Hoe lang duurt zo’n aangifte? Je netbeheerder heeft maximum 2 maanden tijd nodig 
om het dossier te verwerken.

p2

Zonnepanelen
.expert



Wat is het prosumentarief?
Het prosumententarief is een capaciteitstarief voor netgebruikers die (op sommige 
momenten) zelf meer elektriciteit produceren dan ze consumeren. Dus: wie elektrici-
teit op het distributienet injecteert, wordt ook wel een ‘prosument’ genoemd. Meest-
al gaat het om particulieren of gezinnen die thuis op het dak zonnepanelen hebben. 

Het tarief is van toepassing voor netgebruikers die beschikken over een meter met een 
terugdraaiende teller. Een terugdraaiende teller is enkel toegelaten bij installaties met 
een maximaal vermogen van 10 kVa. Tellers van gezinnen of particuliere producten zijn 
doorgaans terugdraaiende tellers.

Wie rekent het prosumententarief aan? 

Het prosumententarief zit vervat in de netwerkkosten op de elektriciteitsfactuur. Die 
ontvang je maandelijks van je energieleverancier (bijvoorbeeld Engie, Luminus, Eni, 
Essent, Lampiris,…). Jouw energieleverancier stort dit bedrag vervolgens door aan de 
netbeheerder.  Het tarief wordt bepaald door je netbeheerder. Je netbeheerder kan je 
echter niet kiezen. Doorgaans is er maar één netbeheerder actief per regio of postcode. 

Hoe wordt het prosumententarief berekend? 

Het prosumententarief wordt bepaald door de capaciteit van je omvormer, en niet 
door je zonnepanelen of je elektriciteitsproductie of -afname. Een voorbeeld: volgens 
de huidige tarieven (2018) zal een Vlaams gezin met een omvormer met een capaciteit 
van 4,5 kVa dit jaar gemiddeld zo’n 450 euro prosumententarief betalen. 

Samengevat: Het zogenaamde ‘prosumententarief’ wordt bepaald door het vermogen 
van de omvormer. Een omvormer is de installatie die je nodig hebt om de opgewek-
te zonne-energie (gelijkstroom) van je zonnepanelen om te zetten in wisselstroom. De 
stroom die je zelf niet verbruikt, kan je dan injecteren op het elektriciteitsnet. Daartoe 
betaal je sinds 2015 een verplicht prosumententarief aan je lokale distributienetbeheer-
der. Alles over het belang van een geschikte omvormer op de volgende pagina!
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Het belang van een geschikte omvormer
Bij elke zonne-installatie hoort een omvormer. In het Engels ook wel een inverter ge-
noemd. De omvormer is een onmisbare schakel om zelf energie op te wekken en te 
injecteren op het elektriciteitsnet. Waarom? Zonnepanelen produceren gelijkstroom, 
maar onze elektrische huishoudtoestellen werken op wisselstroom. Daarom zet een 
omvormer deze gelijkstroom om in wisselstroom. Wisselstroom is geschikt voor huis-
houdelijk gebruik of om op het stroomnet te plaatsen. 

Op de vorige pagina leerden we dat het prosumententarief wordt bepaald door de ca-
paciteit van je omvormer. En niet door het aantal vierkante meter of de capaciteit van je 
zonnepanelen.

Een omvormer is dus cruciaal voor mijn prosumententarief?

Dat klopt. Een omvormer moet op maat zijn van jouw zonnepanelen-installatie. Heb je 
bijvoorbeeld een omvormer met een te hoge capaciteit voor je zonnepanelen, dan be-
taal je een te hoog prosumententarief. 

De sterkte van de omvormer bepaalt voorts hoeveel elektriciteit je maximimaal op het 
elektriciteitsnet mag injecteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je tijdens de zomer 
weg bent op vakantie en zelf geen elektriciteit verbruikt. Dan kunnen de zonnepanelen 
maximimaal renderen. 

Prijzen en merken

De kostprijs en de kwaliteit van omvormers voor een doorsnee particuliere installatie  
lopen sterk uiteen. Afhankelijk van de capaciteit betaal je ergens tussen 500 euro en 
1500 euo voor een omvormer. Sommige omvormers gaan al na 5 jaar stuk, andere gaan 
probleemloos 15 of 20 jaar mee. Enkele bekende merken zijn SMA, Diehl AKO, Kostal 
(Duits), Fronius (Oostenrijks), ABB (Zwitsers), SolarEdge (Israëlisch). Ondertussen zijn 
ook heel wat goedkopere, Chinese merken aan een opmars bezig. Voorbeelden: Omnik 
en Zeversolar (een dochter van SMA).

Het devies: laat je bij het kiezen van een geschikte omvormer altijd adviseren door een 
ervaren zonnepanelen-installateur!
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Zijn zonnepanelen eigenlijk nog rendabel?
Factoren die invloed hebben op de prijs van zonnepanelen

De meeste zonnepanelen zien er ongeveer hetzelfde uit, toch zijn er sterke verschillen 
wat betreft de kwaliteit, de efficiëntie én de kostprijs. Met slechts één offerte voor 
zonnepanelen kan je moeilijk een correcte vergelijking maken. Daarom adviseren we 
altijd om verschillende offertes op te vragen. Zo kan je niet enkel de prijs vergelijken, 
maar ook technische details omtrent materialen, merken van omvormers, etc.  Grosso 
modo bestaan er 3 verschillende types zonnepanelen:

1. Monokristallijn zonnepanelen: bijzonder efficiënt, met het hoogste rendement. Om-
dat de productie complexer is, zijn ze vaak net iets duurder. Ideaal als je weinig plaats op 
het dak hebt. Richtprijs: € 200 per zonnepaneel.
2. Polykristallijn zonnepanelen: deze variant zie je het vaakst in het straatbeeld. Het 
rendement ligt iets lager, maar technologische innovatie zorgt de jongste jaren voor een 
hoger rendement bij dit type zonnepanelen. Reken op ongeveer € 190 per paneel.
3. Amorfe zonnepanelen: deze panelen maken gebruik van een extreem dunne fotovol-
taïsche laag, wat ze goedkoper maakt om te produceren. Het rendement is ongeveer de 
helft van mono- of polykristallijn zonnepanelen - net als de prijs. 

Wat is nu de totale kostprijs van een zonnepanelen-installatie?

Er bestaan heel wat misverstanden over het al dan niet installeren van zonnepanelen. 
Veel mensen hebben schrik dat zonnepanelen niet langer rendabel zijn sinds het af-
bouwen van de groenestroomcertificaten en het invoeren van het prosumententarief.  
Dat wordt vandaag echter gecompenseerd door de prijs van de zonnepanelen zelf, die 
sinds 2013 gehalveerd zijn in prijs. Zo blijft de terugverdientijd van een zonne-installa-
tie ongeveer status quo: na ongeveer acht jaar is de installatie terugverdiend!

Een installatie van 4 kW kan een gemiddeld Vlaams gezin van elektriciteit voorzien. Zo’n 
installatie kost gemiddeld ongeveer 5600 euro (excl. btw). Uiteraard moet je rekening 
houden met alle factoren die de efficiëntie van de panelen beïnvloeden: oriëntatie en 
helling van het dak, de kwaliteit van de panelen en de sterkte van de omvormer. Niet 
simpel, maar een goede installateur heeft een antwoord op al jouw vragen! 
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Hoe vergelijk ik prijzen en offertes?
In 2017 installeerden meer dan 46.000 Belgen zonnepanelen. Gewoon: omdat het nog 
altijd rendabel is! Na ongeveer 8 jaar is een installatie terugverdiend. Doorgaans gaan 
zonnepanelen 20 à 25 jaar mee, dus kan je al na 8 jaar rekenen op een mooie op-
brengst uit je zonne-installatie!

Er zijn nogal wat verschillen in de sector, en de prijzen van zonnepanelen en de bijhoren-
de installatie variëren sterk. Hoe pak je dit nu het beste aan?

Vraag een aantal offertes voor je beslist

Ben je niet helemaal thuis in het vergelijken van technische details en prijzen van zon-
nepanelen? Dan is het een goed idee om de hulp van een specialist in te roepen. Vaak 
worden zonnepanelen verkocht als totaalpakket, maar je houdt er best rekening mee dat 
het rendement afhangt van het materiaal, het aantal zonnepanelen en of je dak geschikt 
is voor het plaatsen van zonnepanelen.  

Een 4-tal offertes van zonnepanelen vergelijken is normaalgezien voldoende om een 
goede vergelijking te maken tussen de producten en diensten van verschillende instal-
lateurs. Op die manier kan je een weloverwogen beslissing nemen, die het beste past bij 
jouw voorkeur en budget.

Welke installateur kies ik uiteindelijk?

Er bestaan heel wat bedrijven die zonnepanelen plaatsen. Een offerte opvragen en prij-
zen vergelijken is de eerste stap. Een goede tip: vraag enkele referenties van opgeleverde 
installaties in de regio. Er is vandaag namelijk een wildgroei aan installateurs. Bij een 
betrouwbare partner kan je doorgaans rekenen op degelijk advies en een antwoord op 
al je vragen. 

Conclusie: steek voldoende tijd in het vergelijken van offertes, je wint het dubbel en 
dik terug met een kwaliteitsvolle installatie en een hoger rendement. En last but not 
least: met je zonnepanelen draag je je steentje bij aan een beter milieu!   

Offertes of advies nodig?

via www.zonnepanelen.expert kan je 
snel en handig gratis offertes opvragen 
en vergelijken. Vul het contactformulier 
in en wij bezorgen je tot 4 scherp geprijs-
de offertes van betrouwbare installa-
teurs in jouw regio! 

www.zonnepanelen.expert
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VIND, VRAAG & VERGELIJK

via www.zonnepanelen.expert

jouw expert in zonnepanelen
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