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Enkele praktische afspraken



Energiemarkt

https://fb.watch/a_uPZj6jyA/


energiemarkt elektriciteitsprijzen in MWh

2022: 477 EUR
2023: 399 EUR
2024: 216  EUR
2025: 170 EUR



energiemarkt gasprijzen in MWh

2022: 201 EUR
2023: 186 EUR
2024: 114 EUR
2025: 77 EUR



opbouw en evolutie elektriciteit 3500 kWh

Gemiddeld verbruik gezin 3 à 4 personen: 3500 kWh/jaar

30% 50% 65%

X 3,5



opbouw en evolutie aardgas 17.000 kWh

Gemiddeld verbruik gezin 3 à 4 personen



terugdraaiende 
teller



woordje uitleg terugdraaiende teller

- Beslissing van de Vlaamse regering van 2019, dat eigenaars die zonnepanelen voor 
31/12/2020 plaatsen, recht kregen op 15 jaar “ terugdraaiende teller”.

- Arrest Grondwettelijk hof vernietigde de beslissing met ingang 01/03/2021.

- ruim 600.000 huishoudens.

zonnepanelen en nog een analoge teller (terugdraaiende)

▪ je kan een digitale meter weigeren tot eind 2024
▪ je betaalt prosumententarief (XX euro/kVa/jaar)

zonnepanelen en digitale meter

▪ je betaalt effectief de afname
▪ je verkoopt je overschot (leverancier, energiedelen,…)
▪ je betaalt GEEN prosumententarief



Zonnepanelen 
plaatsen



Hoeveel brengen zonnepanelen op?

hoeveel zonnepanelen: jaarlijks verbruik + 20%
opletten met elektrische verwarming (warmtepomp, accumulatie,…), EV



beperking vermogen omvormer 

• monofase: max 5.0 kVA 
omvormer

• 3-fasig: max. 10 kVA 
omvormer

Overdimensionering mag



Welke oriëntatie?

De meeste denken dat zonnepanelen op het zuiden gericht moeten worden, 
maar dat is niet altijd nodig of beter.





voorbeelden 40° dakhelling vermogen omvormer 5 kVA

opbrengst oost of west

jaarlijkse opbrengt: 4200 kWh

opbrengst zuid
jaarlijkse opbrengst 5100 kWh.

Groot verschil in winterperiode: 250% meer opbrengst 
met zuidelijke georiënteerde installatie.



voorbeelden 40° dakhelling vermogen omvormer 5 kVA (NO-ZW 
1,5 kVA noordoost en 3,5 kVA zuidwest)

Jaarlijkse opbrengst: 4549 kWh. 



zelfconsumptie verhogen (gemiddeld 27%)

plaatsen van slimme sturing

▪ vaatwasser

▪ wasmachine

▪ droogkast

▪ elektrische boiler

▪ warmtepomp

▪ ….

ook in combinatie met thuisbatterij



zonnepanelen plaatsen
▪ verlaging van de elektriciteitsfactuur
▪ injectievergoeding afhankelijk van het contract
▪ verhoging zelfconsumptie tot ruim 35%
▪ premie plaatsing zonnepanelen tot en met 2024
▪ bij renovatie een beter EPC, 
▪ vanaf 01 april 2022 zonnepanelen aan 6% BTW (ook nieuwbouw)

De geplande daling in 2022 premie gaat niet door en blijft op het niveau van 2021.
0 tot 4 kilowattpiek 4 tot 6 kilowattpiek Maximale premie

2022 300 euro per 

kilowattpiek

bijkomend 150 euro 

per kilowattpiek

1.500 euro/1.800 

euro
2023 150 euro per 

kilowattpiek

bijkomend 75 euro 

per kilowattpiek

750 euro/ 

2024 75 euro per 

kilowattpiek

bijkomend 37,50 euro 

per kilowattpiek

375 euro

➔met een maximum van 40% van de investeringskost (incl BTW): reguliere premie 
➔met een maximum van 48% van de investeringskost (incl BTW): beschermde afnemer

voorbeeld: 
12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, 
ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.



zonnepanelen voorwaarden premie
▪ 1 premie per woning, appartement en appartementsgebouwen en niet-residentiële gebouwen
▪ Aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014, of waarvoor de 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar
geleden werd verleend. Heropbouw is datum van vergunning.

▪ Omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA.
▪ Geplaatst door aannemer met certificaat van bekwaamheid (RESCert).
▪ Minimale dakisolatie Rd-waarde van minstens 3 m²K/W bij verwarmd gebouw.
▪ Indienstname 2022.
▪ Uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn.
▪ Minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst worden naar ander perceel.
▪ Geen uitbreiding die geniet van terugdraaiende teller.
▪ Nadat er een digitale meter is geplaatst. Dat moet gebeuren binnen de 90 dagen na de 

aanmelding.
▪ De premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.
▪ Geen voorafgaande installatie tenzij nieuwe eigenaars van bestaande woningen 

waar een PV voor de overdracht werd verwijderd, krijgen toch een premie.

www.energiesparen.be/premie-zonnepanelen-2022
www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen

http://www.energiesparen.be/premie-zonnepanelen-2022
http://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen


Zijn zonnepanelen rendabel?

Geen zonnepanelen* Met zonnepanelen 3,5 kWp*

Verbruik 3500 kWh 3500 kWh

Productie zonnepanelen 0 kWh 3500 kWh***

Zelfconsumptie/voorziening 0% 27% (945 kWh)

Resterende afname 3500kWh 2555 kWh

Jaarlijkse kosten afname (V-test) 3100 EUR 2300 EUR

Jaarlijkse injectievergoeding** 0 EUR - 1400 EUR

Totaal 3100 EUR 900 EUR

Besparing 0 EUR 2200 EUR

Premie - 1050 EUR

Terugverdientijd - 3 jaar

*Prijzen op basis gemiddelde V-test
** Enkel met digitale meter
*** afhankelijk oriëntatie en weer



Welke leverancier?
Balans tussen afnameprijs en injectievergoeding !



voordelen zonnepanelen

▪ verlaging van de elektriciteitsfactuur

▪ onmiddellijk verbruik opgewekte stroom en vergoeding 
overschot injectie net

▪ minder afhankelijk van het net en energieprijs

▪ bewust verbruik van je energie

▪ zelfconsumptie van 25 a 35%, hoger met slimme sturing



Wat kan je nog 
meer doen?



Thuisbatterij 
plaatsen



klassiek verbruiksprofiel

afname afnameinjectie

zelfconsumptie

Zelfconsumptie zonder batterij ligt tussen 25% a 35%, rest is injectie net.



thuisbatterij?



Thuisbatterij rendabel?

zelfvoorziening tot 95% 
tussen april en oktober

zonnepanelen met thuisbatterij



Thuisbatterij rendabel?

▪ Een thuisbatterij verhoogt je zelfverbruik naar 75% t.o.v. +/- 30% met alleen zonnepanelen.
▪ Veel minder afhankelijk van het net en stijgingen elektriciteitsprijzen.
▪ 100% off-grid is nagenoeg onmogelijk (wintermaanden blijven moeilijk).
▪ Overschot injectie vergoeding. 

Accumulatieverwarming of warmtepomp blijft moeilijk met zonnepanelen, al dan niet met thuisbatterij.



verloop opladen batterij 



verloop ontladen batterij 



verloop met volle batterij



Vermogen van de thuisbatterij

Analyseer het verbruik en neem een voldoende grote batterij.

▪ regel: 2x vermogen zonnepanelen
▪ vb: 4 kWp zonnepanelen = 8 kWh thuisbatterij

Kleinere batterij = kortere levensduur

▪ andere grote verbruikers: warmtepomp, EV,…
▪ rekening houden met nachtelijk verbruik



Levensduur van de batterij (EOL)?

De levensduur van een thuisbatterij wordt bepaald door een aantal factoren:

• Aantal cycli: een goede batterij heeft 6000 of meer cycli (1x opladen en 1x 
ontladen) 

• Vermogen ontladen van de batterij (C-factor).

• Hoe diep mag je ontladen (DoD: depth of discharge)
om de levensduur van de batterij te verhogen? DoD instellen op max. 90%

• Omgevingstemperatuur.

• Verhouding vermogen omvormer zonnepanelen en grote thuisbatterij.

• Piekvermogen verbruik.

….

Garantie bij batterij: vaak 10 jaar als bovenstaande factoren niet overschreden worden.

Te kleine batterij = kortere levensduur



Omvormer: bepalend voor de (ont)lading.

De batterij zal laden en ontladen naar vermogen omvormer (hybride of retrofit):

- omvormer 3 kW: laden en ontladen aan 3 kW/uur
- omvormer 5 kW: laden en ontladen aan 5 kW/uur
- omvormer 10 kW: laden en ontladen aan 10 kW/uur

1 kW = 1000 watt

Wat nu kiezen?

230V net (monofasig): omvormer max. 5 kW
3x230V net (3-fasig): omvormer max. 10 kW
3N400V net (3-fasig): omvormer max. 10 kW

Bij 3N400V net: kies steeds voor 3-fasige omvormer (10kW).
Ga steeds voor het maximale vermogen.
De meeste omvormers werken op 25A en zal het (ont)laad vermogen bepalen.



Omvormer: bepalend voor de ontlading.

Een ontlading en oplading van 3 kW/uur is een minimum:

- kookplaat (inductie – vitro): 1.500 – 2500 watt

- friteuse: 1250 – 3000 watt

- elektrische oven: 2500 watt

- vaatwasser: 2000 watt

- wasmachine: 2100 watt

- microgolf: 1000 watt

Een te kleine omvormer = hogere afname.



Voorbeeld te kleine batterij

DOD: 80% 
3500 Wh x 80% = 2800 Wh of 2.8 kWh capaciteit per module
C-factor: 0,45 



Thuisbatterij: Wat met oude pv-installatie?

Is perfect mogelijk om een thuisbatterij te plaatsen:

- beschikken over een digitale meter
- retrofit omvormer plaatsen bij de huidige omvormer(s) of 

de huidige omvormer(s)  vervangen door 
een hybride omvormer(s)

- geen negatief effect op groenestroomcertificaten

Goed nieuws bij vervanging omvormer(s) GSC.

- vervanging oude door hybride omvormers
- wijziging is nu toegelaten:

max. 5 kVA bij monofasig
max. 10 kVA bij 3-fasig



zelfconsumptie verhogen met thuisbatterij

plaatsen van slimme sturing

▪ vaatwasser

▪ wasmachine

▪ droogkast

▪ elektrische boiler

▪ warmtepomp

▪ ….

premie sturing elektrische warmte via Fluvius
www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/sturing-elektrische-warmte

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


Thuisbatterij: wat kan er niet?

- opslaan in de zomer voor in de winter

- volledig off-grid zonder hulpbron

- probleem elektrische verwarming: warmtepomp, accumulatie,…

- bij kleine verbruikers is het break-even punt moeilijk te bereiken



premie thuisbatterij plaatsen
▪ verlaging van de elektriciteitsfactuur 
▪ verhoging zelfconsumptie tot ruim 75%
▪ minder afhankelijk van het net (zelfvoorziening)
▪ tegen capaciteitsvergoeding vanaf (01 januari 2023) (peak shaving)
▪ premie plaatsing thuisbatterij tot en met 2024
▪ woning ouder dan 10 jaar aan 6% BTW

sinds 01 januari 2022 een verlaging van de premie t.o.v. 2021

0 tot 4 kWh 4 tot 6 kWh 6 tot 9 kWh boven 9 kWh

2022 225 euro per kWh bijkomend 187,50 euro per kWh bijkomend 150 euro per kWh geen premie

2023 150 euro per kWh bijkomend 125 euro per kWh bijkomend 100 euro per kWh geen premie

2024 75 euro per kWh bijkomend 37,50 euro per kWh bijkomend 50 euro per kWh geen premie

➔met een maximum van 40% van de investeringskost (incl BTW): reguliere premie 
➔met een maximum van 48% van de investeringskost (incl BTW): beschermde afnemer



thuisbatterij voorwaarden premie

▪ enkel natuurlijke personen en niet voor organisaties of vennootschappen
▪ max. productie-installatie van 10 kVA (zonnepanelen, wind, WKK,…)
▪ enkel met digitale meter
▪ minstens 10 jaar aangesloten op het distributienet
▪ de batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben
▪ één premie per 10 jaar per EAN-nummer met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht
▪ geplaatst door elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212)
▪ aanvragen binnen 9 maanden na datum van de eindfactuur of leasingcontract
▪ moet aangemeld zijn bij de netbeheerder (Fluvius)

www.energiesparen.be/thuisbatterij



Thuisbatterij

Geen zonnepanelen* Met zonnepanelen 4.0 
kWp*

Met zonnepanelen en 
thuisbatterij (8 kWh)*

Verbruik 3500 kWh 3500 kWh 3500 kWh

Productie zonnepanelen 0 kWh 3500 kWh*** 3500 kWh***

Zelfconsumptie/voorziening 0% 27% (945 kWh) 70% (2800 kWh)

Resterende afname 3500 kWh 2555 kWh 700 kWh

Jaarlijkse kosten afname 
(V-test)*

3100 EUR 2300 EUR 695 EUR

Jaarlijkse 
injectievergoeding**

0 EUR - 1400 EUR -385 EUR

Totaal 3100 EUR 900 EUR 310 EUR

Besparing 0 EUR 2200 EUR 2790 EUR

Premie - 1050 EUR 2625 EUR

Terugverdientijd - +/- 3 jaar +/- 8 jaar

*Prijzen op basis gemiddelde V-test
** Enkel met digitale meter en sterk onderhevig
*** Afhankelijk oriëntatie en weer



V-test



switch naar een goedkopere energieleverancier

▪ vernieuwde V-test:  www.vtest.vreg.be/

https://vtest.vreg.be/


Capaciteitstarief



capaciteitstarief
nieuwe manier berekening netvergoeding vanaf 01 januari 2023

▪ 31 december 2022 berekening op totaal verbruik
▪ vanaf 01 januari 2023 berekening op piekverbruik
▪ voorlopig enkel afname
▪ digitale meter: gemiddelde van 12 maandelijkse pieken
▪ analoge meter: een minimale bijdrage, die overeenstemt met 2,5 kW aan piekcapaciteit
▪ is je piekverbruik lager dan 2,5 kW, dan wordt er toch 2,5 kW aangerekend
▪ voorlopig zal het capaciteitstarief niet afhankelijk zijn van het moment waarop je een verbruikspiek 

veroorzaakt

Hoe? 
▪ de verbruikspiek wordt gemeten over 15 minuten
▪ per maand is er dus maar één piek (de hoogste, gemeten over 15 minuten)
▪ voor de berekening van je capaciteitstarief telt immers alleen het gemiddelde van 12 maandelijkse 

pieken die in de loop van een jaar worden gemeten

Goed om te weten: door de invoering van het capaciteitstarief komt er een einde aan het huidige 
onderscheid tussen dag- en nachttarief. Toch voor wat de distributiekosten betreft.



capaciteitstarief
Doel capaciteitstarief?

▪ betere spreiding verbruik en minder zware pieken om overbelasting van het net te vermijden
▪ lagere pieken = minder betalen
▪ gebruik van thuisbatterij zal het piekvermogen doorgaans verlagen, gebruik van een bijkomende 

sturing is aangewezen

Voorbeeld: 

warmtepomp vermogen 4 kW en oven vermogen 3 kW:

warmtepomp: 10 minuten 
oven: 13 minuten

warmtepomp: 4 kW x 10 min  = 2,66 piekverbruik
15 min

oven: 3 kW x 13 min = 2,60 piekverbruik
15 min

totaal piekverbruik: 5,26 kW



capaciteitstarief

www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven
www.simulatornieuwenettarieven.vreg.be

http://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven
https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/


Energiedelen ?



Energiedelen

Vanaf 1 juli 2022 kan je jouw eigen opgewekte zonne-energie delen of verkopen aan iemand naar 
keuze:
- Jezelf
- Tweede verblijf
- Vrienden
- Natuurlijk personen als rechtspersonen
- …. 

Overschot aan energie te beschikking van ontvanger. Dit kan gratis of tegen een vergoeding.

Welke voorwaarden?
- Beide beschikken over een digitale meter en individuele aansluiting op het net.
- Fluvius toestemming geven om kwartierwaarden uit te lezen.
- Je ontvangt geen vergoeding leverancier voor de injectie.
- De ontvanger betaalt wel netvergoeding.

Gaat enkel over het deel energiecomponent en niet over de distributie- of transportkosten

https://www.vreg.be/nl/energiedelen-en-persoon-aan-persoonverkoop



Samenwerken rond 3 strategische doelstellingen

Leefbare kernen Werk in eigen 
streek

Open ruimte 
vrijwaren

Met expertise in projectontwikkeling en dienstverlening


