
 

Overzicht vragen en antwoorden digitale infosessie 

energie, zonnepanelen, thuisbatterij, capaciteitstarief 

en energiedelen – maandag 26 september 2022  

 

ZONNEPANELEN  

Wat bij mensen die reeds een digitale meter hebben en toen niet konden weigeren? In vergelijking 

met vrienden blijkt er een groot verschil te zijn tussen wat mensen met een digitale meter betalen 

en wat mensen betalen die nog een terugdraaiende teller (prosumententarief) hebben? Wordt dit 

verschil nu kleiner omdat de injectievergoeding hoger is geworden?  

Het verschil wordt inderdaad kleiner door de hogere injectievergoeding. Het kan zelf interessanter zijn 

om een digitale meter te hebben dan een terugdraaiende teller (analoge meter).  

Terugdraaiende teller: Het prosumententarief dat je moet betalen is bovendien ook afhankelijk van de 

regio waarin je woont. Dit wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Dit kan stijgen, maar ook dalen. Je kan 

dit raadplegen via de website van de VREG. Dus afhankelijk van het prosumententarief dat je betaalt, 

kan het momenteel interessanter zijn om een digitale meter te hebben waarbij je geniet van de 

injectievergoeding – dan het hebben van een terugdraaiende teller waarbij je het prosumententarief 

nog moet betalen. Bij een terugdraaiende teller krijg je de injectievergoeding niet.  

Wie al een digitale meter heeft, kan die nu niet meer omruilen voor een analoge meter met 

terugdraaiende teller. Fluvius gaat geen analoge meter meer komen plaatsen.  

Iedereen gaat een digitale meter krijgen – zowel voor gas als voor elektriciteit. Momenteel kan je een 

digitale meter nog weigeren, maar het is de bedoeling dat tegen 2029 iedereen een digitale meter 

heeft.  

Wat bij mensen die een digitale meter geweigerd hebben in het verleden maar toch een digitale 

meter willen plaatsen?  

Wie zonnepanelen plaatst en daarvoor een premie wil krijgen, moet sowieso een digitale meter laten 

plaatsen. Fluvius plaatst gratis en automatisch een digitale meter bij degene die zonnepanelen laten 

plaatsen.  

Wanneer je in het verleden een digitale meter hebt geweigerd, maar je wil er nu toch een, dan kan je 

deze aanvragen bij Fluvius, maar je dient hiervoor dan wel te betalen (88 euro).  

Meer info: https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-

ik-een-digitale-meter  

Link naar premie slimme sturing:  

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/sturing-elektrische-

warmte  
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Is er nog een groepsaankoop zonnepanelen voor dit jaar?  

Via de provincie Oost-Vlaanderen is er een groepsaankoop zonnepanelen en thuisbaterij. Wegens 

groot succes is deze momenteel stopgezet maar je kan wel je gegevens achterlaten als je interesse 

hebt. Zo word je gecontacteerd bij een nieuwe groepsaankoop zonnepanelen. De groepsaankoop voor 

een thuisbatterij loopt wel nog. 

https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/wonen-en-leven/bouwen-en-wonen/duurzaam-wonen-

enbouwen/groepsaankoop-zonnepanelen.html  

Je kan wel offertes opvragen bij 3 verschillende leveranciers en die met elkaar vergelijken.  

De kostprijs is afhankelijk van verschillende factoren: o.a. moet er een nieuwe zekeringskast geplaatst 

worden, aantal panelen, … De kostprijs wordt vooral bepaald door wat er nog moet gebeuren om de 

zonnepanelen te kunnen plaatsen.  

Slechte panelen bestaan niet meer: verschil tussen A en B (goedkopere panelen) zonnepanelen is 5% 

à 6% per jaar.  

Zonnepanelen zijn vrij krachtig geworden – per paneel is er momenteel al een opbrengst van 400 Watt 

(piekvermogen). Maar zo een paneel is niet klein meer (1m70 x 1m10). Nu moet je dus minder panelen 

leggen om aan hetzelfde vermogen te komen in vergelijking met vroeger – maar ze zijn wel groter. Je 

dient hiermee dus rekening te houden voor het dakoppervlak.  

Vanaf welk verbruik zijn zonnepanelen rendabel? Wat bij een verbruik van bv 1500 kWh? Verbruik 

van 1750 kWh (alleenstaand/zuinige leefstijl) – zijn zonnepanelen dan nog interessant?  

1500 is een vrij klein verbruik. Je kan dan perfect 2000 à 2500 kWh aan zonnepanelen leggen – voor 

de overschot krijg je toch een injectievergoeding en de energie die je opwekt is eigenlijk gratis.  

Wek je alleen energie op als de zon effectief schijnt?  

Neen, als het zwaar bewolkt is brengen ze ook op, maar wel minder dan wanneer de zon schijnt. Maar 

als de zon op de zonnepanelen zit en het is heel warm buiten, dan brengen de zonnepanelen minder 

op dan wanneer het 10°C is en de zon zit er op.  

De beste maand is vaak mei: er is veel zon en het is nog niet zo heel warm.  

Ik heb al zonnepanelen liggen op mijn dak en wil er nog bijleggen, kan dit?  

Dat kan. 

Let wel op indien je voor de huidige zonnepanelen nog groene stroom certificaten krijgt. Een PV-

installatie met recht op GSC mag niet uitgebreid worden of men verliest het recht ervan.  

Er kan wel een nieuwe installatie bijgeplaatst worden maar dan wel met een aparte omvormer. Deze 

dient dan ook gekeurd en aangemeld te worden bij Fluvius. 

Een aandachtspunt is dan dat het vermogen van de nieuwe omvormer dient opgeteld te worden met 

het vermogen van de initiële omvormer. 

Geldt de belastingverlaging naar 6% ook voor een nieuwbouwwoning van 1 jaar oud? Zijn de uren 

van de installateur ook aan 6% in geval van enkel zonnepanelen?  
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Ja, op zonnepanelen heb je sowieso 6% – voor de totale factuur.  

Een thuisbatterij is aan 21%.  

Zijn zonnepanelen ook interessant in geval van sociaal tarief?  

Zonnepanelen zijn altijd interessant. Iemand met een sociaal tarief betaalt sowieso minder, maar alle 

energie die je opwekt met de zonnepanelen is eigenlijk gratis. Je hebt natuurlijk wel een investering 

gemaakt die je eventueel dient af te betalen – waardoor je terugverdientijd bij sociaal tarief dus iets 

langer zal zijn.  

Wanneer is een zonneboiler interessant?  

Een zonneboiler maakt geen elektriciteit, maar verwarmt water. Vooral in de zomerperiode is dit 

interessant. Je hebt altijd warm water als de zon schijnt. In de winter zal een zonneboiler in mindere 

mate zorgen voor je warm water.  

Met de huidige gasprijzen is een zonneboiler nu rendabeler dan in het verleden (terugverdientijd is 

gedaald).  

Als je nu zonnepanelen bestelt, maar deze kunnen pas volgend jaar geplaatst worden. Hoe zit het 

dan met de premie?  

Dan zal het de premie zijn van volgend jaar. De datum van je keuringsattest geldt voor je premie-

aanvraag. En je installatie kan natuurlijk pas gekeurd worden na plaatsing.  

Mensen die dit jaar gekocht hebben (zelf voor de zomervakantie) en nog hadden gerekend op de 

premie van 2022 dreigen de premie van 2022 te verliezen omdat men niet op tijd kan plaatsen door 

leverproblemen. We weten momenteel nog niet hoe men dit gaat oplossen – hoe de Vlaamse Regering 

hiermee gaat omgaan.  

Meer info over de premie: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-

klanten/premie-zonnepanelen  

Ik hoor dat eens je een installateur gevonden hebt de panelen wel beschikbaar zijn maar omvormers 

niet (het systeem gaat dus niet "online" na plaatsen panelen) - zo zouden SMA omvormers voorlopig 

héél slecht leverbaar zijn, en BYD batterijen idem. Is dit een nieuw gegeven door de hoge vraag of 

een hangbare situatie? 

 

Dit komt door de hoge vraag, maar ook door corona (bedrijven hebben hun strategie aangepast). Ook 

de dure grondstoffen spelen hierin hun rol. Sommige onderdelen komen ook uit landen met minder 

goede bedoelingen.  
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THUISBATTERIJ  

TIPS:  

- Laat je goed bijstaan door een installateur.  

- Vraag de DOD aan de installateur: Depth of Discharge – de mate waarin de batterij maximaal 

kan ontladen/bruikbare capaciteit.  

- Vraag na hoeveel cycli de batterij heeft. 

- Kies een batterij die zwaar genoeg is – een te kleine batterij is niet interessant.  

- Analyseer je verbruik eerst goed.  

Meer informatie over de premie voor een thuisbatterij: https://www.vlaanderen.be/premie-voor-de-

aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie  

Wat is het voordeel van een thuisbatterij?  

Let op: niet voor iedereen is een thuisbatterij een ideale oplossing.  

Voor sommige mensen zal dit een grote impact hebben omdat men de zelfconsumptie kan verhogen 

van 30% naar 70%.  

Wie een heel hoog verbruik heeft, o.a. door een warmtepomp/elektrisch voertuig, dan moet je 

voorzichtig zijn omdat je de batterij heel zwaar gaat belasten en je gaat je batterij op een snel tempo 

leeg trekken.  

Ik heb in de winter een gemiddeld verbruik van 58 kWh/dag om enkel te kunnen verwarmen. Is een 

thuisbatterij dan overbodig?  

Dan is een thuisbatterij niet interessant. Je moet dan al een heel zware batterij laten installeren om 

het verbruik te dekken en je moet een grote installatie van zonnepanelen hebben om de batterij op te 

laten. Hier wordt een thuisbatterij niet aangeraden.  

Wat is de maximale afstand tussen de panelen en de omvormer en/of batterij? Bv. de zonnepanelen 

liggen op het dak van een huis en de omvormer/batterij staan in een afzonderlijk gelegen garage. 

Kan dit?  

Dit kan perfect. De installateur voorziet dan een iets dikkere kabel zodat er zo weinig mogelijk 

rendementsverlies is.  

Wat is de ideale capaciteit van een thuisbatterij in verhouding tot gemiddeld verbruik?  

2x het vermogen van de zonnepanelen.  

Je verbruiksprofiel is ook belangrijk – als je niet zoveel elektriciteitsverbruik hebt, dan zal het niet zo 

rendabel zijn om een thuisbatterij te plaatsen. Je installateur kan hiervoor een berekening maken.  

Duurzaamheid van een thuisbatterij? De capaciteit vermindert toch ook net zoals bv. een GSM-

batterij?  

Het gaat niet zo snel als bij een gsm-batterij. Je zit op ongeveer 6000 cycli – dus een batterij gaat 

ongeveer 17 à 20 jaar mee. En dan gaat ze nog 70% capaciteit hebben. Gemiddeld daalt de capaciteit 

van een thuisbatterij 1 à 2% per jaar – als ze goed wordt gebruikt en groot genoeg is.  

https://www.vlaanderen.be/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie
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Hoelang blijft de opgeslagen energie beschikbaar op de thuisbatterij?  

Wanneer je ze niet gebruikt, blijft ze staan. Je gaat altijd wel wat verlies hebben.  

Het is niet de bedoeling om in de zomer energie op te slaan om deze in de winter te gebruiken want je 

gaat nooit genoeg hebben.  

Is het interessant om meer zonnepanelen te plaatsen dan het gewone elektriciteitsverbruik in de 

winter?  

Het kan want je gaat een hogere opbrengst hebben in de winter waardoor je minder afhankelijk zal 

zijn van het net. Maar het gaat niet genoeg opbrengen om het totaal verbruik van die dag te dekken.  

In de zomer ga je dan ook wel een hogere injectie krijgen. Het risico bestaat dan wel dat je omvormer 

gaat uitvallen als er veel mensen in de straat ook zo denken – want de kans bestaat dat het net in je 

straat dit niet aankan.  

Is het plaatsen van een thuisbatterij rendabel? Is de aankoop van een thuisbatterij al interessant 

gezien de hoge kost ten opzichte van de opslagcapaciteit?  

Voor sommige mensen zal een thuisbatterij zeer rendabel zijn en voor sommige niet. Het is afhankelijk 

van je verbruikersprofiel. De meeste installateurs analyseren dit wel.  

Via een digitale meter kan je je verbruik analyseren per kwartier, via My Fluvius.  

Bij een analoge meter zal je je verbruik zelf een tweetal keer per dag moeten noteren om een idee te 

krijgen van je verbruiksprofiel.  

Het hangt ook af van de injectievergoeding. Soms is het interessanter om de energie die je niet 

verbruikt op het net te steken en hiervoor een injectievergoeding te krijgen – dan om ze op te slaan 

op een thuisbatterij.  

De energie die je anders had opgeslagen op je thuisbatterij heb je dan wel niet en moet je van het net 

halen. En de prijzen liggen op de markt momenteel vrij hoog. Wat je op een thuisbatterij steekt, moet 

je niet aankopen.  

Het is dus een mes dat langs beide kanten steekt.  

Wat met de brandveiligheid van een thuisbatterij?  

Je dient je hiervoor geen zorgen te maken. De meeste batterijen staan op voetjes, zijn volledig 

waterdicht en zitten volledig in een omkasting. Een thuisbatterij valt onder de brandverzekering.  

Als je zou starten met enkel zonnepanelen – neem je dan best al een hybride omvormer om in de 

toekomst eventueel een thuisbatterij bij te plaatsen?  

99% van de huidige omvormers zijn hybride systemen.  

Is het slim om volledig af te stappen van gas en alles in huis met elektriciteit te doen (verwarming, 

warm water, …)? Of is in de koudere maanden gas nog steeds efficiënter?  

Energie is nu sowieso duur.  



Een warmtepomp is niet voor iedere woning efficiënt. Als je je woning kunt warm houden bij 0°C buiten 

(overdag) – dan is je woning geschikt voor een warmtepomp. Is dat niet zo, investeer dan eerst in 

isolatie en doe nadien pas de investeringen om je gas om te schakelen naar elektriciteit (bv. via een 

warmtepomp).   

Wat is de prijs van een grote thuisbatterij? En zijn alle merken even goed?  

Over merken kunnen we ons niet uitspreken: elk merk heeft voor- en nadelen.  

Let op met kleine pakketten waarbij je voor €5000 een thuisbatterij en zonnepanelen hebt.  

Een batterij van 10 kWh, dan spreek je ongeveer van €8000 (maar je moet de premie hier nog 
aftrekken). En je moet ook rekening houden met eventuele andere kosten: bijkomende bedrading, 

bijkomende zekeringskast, bijkomende omvormer nodig, …  

Waarom is het nachttarief verdwenen?   

Dat is in de jaren 70/80 ingevoerd omdat men energie over had ’s nachts. Dit om mensen te overhalen 
om hun energie ’s nachts te verbruiken. Door de energietransitie wil men dat er weer uithalen.  

Bij zonnepanelen heeft het weinig zin om nog een onderscheid te maken tussen dag en nachttarief.  

Je spreekt hier van W(att) voor verbruiken, maar energiefactuur is in kWh. Welke factor moet ik 

gebruiken om de omrekening te maken? 

Kilowatt / wattage = vermogen van een toestel.  Vb. een oven verbruikt 2500 Watt = 2.5 kilowatt.  

kWh = wanneer de oven van 2500 watt een uur op vol vermogen draait – je oven heeft dan 2.5 kilowatt 

verbruikt  

Op het einde van het jaar gaat men de kleine beetjes die de toestellen verbruiken samenstellen = kWh.  

Je moet beide rekenen:  

- Jaarlijks verbruik: wat heb ik nodig kWh voor m’n zonnepanelen en thuisbatterij gaan 
combineren?  

- Om de grootte van je thuisbatterij te bepalen moet je ook weten wat je piekmomenten zijn – 

hoeveel energie heb ik nodig qua toestellen: zware verbruikers of niet?  

Je installateur gaat je hier normaal wel bij helpen.  

Klopt het dat een batterij eerst volledig ontladen wordt (1 cycli doorloopt) alvorens deze terug gaat 

opladen, of gaat die terug opladen zodra de zonnepanelen voldoende opwekken? 

Dit gaat volcontinue. Een batterij kan van 100% naar 80% gaan en van 80% opnieuw naar 100%. Het is 

afhankelijk van de opbrengst van de zonnepanelen en de vraag van elektriciteit.  

Voor de berekening in de cycli moet ze wel volledig ontladen en weer opladen.  

Kan je bepaalde cycli afsluiten van de batterij? Bv. Om te vermijden dat de batterij gebruikt wordt 

voor een warmtepomp?  

Dat kan. Je kan de thuisbatterij op een ander circuit dan je warmtepomp steken.  



De meeste batterijen hebben ook een back-up. Vb. bij elektriciteitspanne zal je batterij dan 

overnemen. Je batterij zal x aantal wattage vermogen leveren om essentiële zaken in je woning 

draaiende te houden. Je zal hier niet mee kunnen koken – maar de meest essentiële zaken zullen wel 

lukken.  

Je spreekt van een injectietarief van meer dan 50 cent. Volgens mijn huidig contract heb ik een 

injectietarief van max. 10 cent?  

Dit heeft wellicht ook te maken met de ouderdom van het contract. Oudere contracten van 2 à 3 jaar 

geleden zitten met een lage injectievergoeding. De injectievergoeding van de nieuwere contracten is 

hoger, maar de afnameprijzen zijn ook hoger.  

Je moet een balans vinden tussen je injectievergoeding en de prijs die je betaalt voor afname. Je kan 

de prijzen/vergoeding van verschillende contracten raadplegen in de V-test.  

https://vtest.vreg.be/  

Moet de omvormer verbonden worden via een zwaardere kabel of kan deze ook via een bestaand 

standaardcircuit verbonden worden (vb een circuit met stopcontacten op zolder)? 

Je stelt deze vraag best aan een elektricien.  
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CAPACITEITSTARIEF  

Effect van het capaciteitstarief met accumulatieverwarming?  

Accumulatie is inderdaad nefast voor het capaciteitstarief aangezien accumulatie een zware verbruiker 

is.  

Wat is de kostprijs voor kwartierwaarden te vragen? Fluvius zegt vragen aan Engie, van Engie na 2 

maand nog geen antwoord. 

Kwartierwaarden opvragen kan enkel bij een digitale meter via My Fluvius en is normaal kosteloos. 

Normaal heeft dit niets te maken met je energieleverancier.  

ENERGIEDELEN  

Worden er extra kosten aangerekend als je energie deelt voor je eigen tweede verblijf?  

Enkel de netvergoeding (= afname vergoeding voor distributie).  

Kan je energiedelen combineren met injectietarief?  

Normaal wel – maar het is het één of het ander. Als je je energie gratis gaat delen – krijgen je hiervoor 

geen injectievergoeding. Ga je jouw energie verkopen, dan krijg je wel een vergoeding voor de energie 

die je verkoopt.  

ALGEMENE TIPS  

- Heb je interesse in zonnepanelen en een thuisbatterij? Laat je bijstaan door verschillende 

installateurs.  

- Vergelijk de prijzen!  

- Slechte merken bestaan niet!  

- Let op met goedkope promoties, ga er niet op in!  

- Stel je vragen aan de woondienst van je gemeente of aan je energiehuis (hier: Energiehuis 

BEA).  

 


