
HET ZONNEPLANHET ZONNEPLANHET ZONNEPLANHET ZONNEPLAN



HET ZONNEPLANHET ZONNEPLANHET ZONNEPLANHET ZONNEPLAN

1. Iedereen bewustmaken

2. Drempels wegwerken

3. Energieleningen

4. Participeren

5. Overheid

6. Zonneverklaring

7. Beleidskader

8. Andere maatregelen

OVERZICHT



Het potentieel van elk 
dak in Vlaanderen in 
kaart brengen. Zo 
kennen burgers, 
bedrijven en 
overheden met één 
muisklik de 
mogelijkheden om op 
hun dak te investeren 
in zonnepanelen.

Timing: wordt 
verwacht tegen eind 
2016.

BEWUSTMAKEN

ZONNEKAARTZONNEKAARTZONNEKAARTZONNEKAART



• Bewoner van een appartement 
• Schaduwrijk dak (bijvoorbeeld 
ingesloten door andere gebouwen 
of langs een bos)

• Slecht georiënteerd dak
• Beschermd gebouw
• Rieten dak
• Dak te klein
• Beperkt budget
• Esthetische overweging
• …

DREMPELS PARTICULIERENDREMPELS PARTICULIERENDREMPELS PARTICULIERENDREMPELS PARTICULIEREN

DREMPELS



• Beslissingen hoofdkantoor 
• Budget nodig voor 
investeringen in core business

• Slecht georiënteerd dak
• Te laag rendement
• Investeringen in andere vormen 
van HE

• …

DREMPELS BEDRIJVENDREMPELS BEDRIJVENDREMPELS BEDRIJVENDREMPELS BEDRIJVEN

DREMPELS



EnergieleningEnergieleningEnergieleningEnergielening

aantrekkelijker makenaantrekkelijker makenaantrekkelijker makenaantrekkelijker maken

• Duurtijd: 5 jaar � 8 jaar 

voor sociale doelgroep � 10 jaar 

• Uitbreiding sociale doelgroep

• Maximaal te ontlenen bedrag: 
10.000 euro � 15.000 euro 

• Vanaf nu ook voor verenigingen 
aan 1% (duurtijd: 10 jaar)

• Tot 31 december 2018 
(uitgezonderd sociale doelgroep)

ENERGIELENINGEN



NUNUNUNU

Lening van €6.500 over 5 

jaar aan 2%

Lening van €6.500 over 5 

jaar aan 0% - SOCIALE 

DOELGROEP

Maandelijkse afbetaling €114 €108

Totale afbetaling €6.836 €6.500

Lening van €6.500 

over 8 jaar aan 2%

Verenigingen 

€6.500 over 10 

jaar aan 1%

Lening van €6.500 

over 10 jaar aan 

0% - SOCIALE 

DOELGROEP

Maandelijkse

afbetaling

€73,33 €56,94 €54

Totale afbetaling €7.039,26 €6833,12 €6.500

TOEKOMSTIGETOEKOMSTIGETOEKOMSTIGETOEKOMSTIGE SITUATIESITUATIESITUATIESITUATIE

ENERGIELENINGEN



Stel, ik heb nog geen dakisolatieStel, ik heb nog geen dakisolatieStel, ik heb nog geen dakisolatieStel, ik heb nog geen dakisolatie

Gewone 

doelgroep

Sociale doelgroep

Kost dakisolatie €2.545 €2.545

Premie €800 €800

Totale kost zonnepanelen + isolatie €8.245 €8.245

Maandelijkse afbetaling €93,01 (8jr) €65,38 (10jr)

Maandelijkse energiebesparing €73,45 €64,26

Maandelijkse afbetaling inclusief

energie besparing

€19,56 €1,12

ENERGIELENINGEN

Simulatie van dakisolatie plus zonnepanelen voor een gezin met een dak 
van 100m²



PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE 

VEREENVOUDIGENVEREENVOUDIGENVEREENVOUDIGENVEREENVOUDIGEN

1. Crowdfunding

2. Zonnedelen

3. Salderen

PARTICIPEREN



CROWDFUNDINGCROWDFUNDINGCROWDFUNDINGCROWDFUNDING

• Aantrekkelijk kader om 
burgers wat spaargeld te 
laten investeren in 
hernieuwbare energie

• Voordeel: weinig wetgevend 
werk nodig 

PARTICIPEREN



ZONNEDELENZONNEDELENZONNEDELENZONNEDELEN

Burgers willen investeren maar lukt niet op hun 

eigen dak

DAAROM: investeren in zonnepanelen op afstand 

mogelijk maken

Oproep: Bedrijven, overheden, verenigingen, clubs 

en organisaties als partner

Voordelen

• Geen investeringskosten voor de partner

• Partner kan energie goedkoper afnemen

• Burger krijgt vergoeding voor elektriciteit

‘Geef ons uw daken’

PARTICIPEREN



SALDEREN OP AFSTANDSALDEREN OP AFSTANDSALDEREN OP AFSTANDSALDEREN OP AFSTAND

PARTICIPEREN



OOK ZONNEPANELEN OPOOK ZONNEPANELEN OPOOK ZONNEPANELEN OPOOK ZONNEPANELEN OP

OVERHEIDSGEBOUWENOVERHEIDSGEBOUWENOVERHEIDSGEBOUWENOVERHEIDSGEBOUWEN

OVERHEID

• Goeie voorbeeld geven!

• Zelf zonnepanelen plaatsen

• Dak ter beschikking stellen

• Lagere factuur

• Goed voor de begroting

Abscis Architecten



• Engagement om op beschikbare 
daken zoveel mogelijk 
zonnepanelen te leggen

• Sector organisaties

• Lokale besturen 

• Andere overheden

SectorgebondenSectorgebondenSectorgebondenSectorgebonden

zonneverklaringzonneverklaringzonneverklaringzonneverklaring

ZONNEVERKLARING



• Meer hernieuwbare energie: nood 
aan flexibiliteit

• Inzetten op lokale opslag

• Batterijen: innovatieve sector

• Spelen sleutelrol in 
flexibilteitsvraagstuk

BeleidskaderBeleidskaderBeleidskaderBeleidskader

Voor batterijenVoor batterijenVoor batterijenVoor batterijen

BELEIDSKADER



• Spoorwegbermen 

• Kwaliteitscharter groepsaankopen

• Minimum aandeel hernieuwbare 
energie in nieuwbouw

• Afschaffen van de 36 maanden 
regel

• Weerbericht groene energie

EN VERDEREN VERDEREN VERDEREN VERDER

ANDERE MAATREGELEN


