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Schrik voor hogere taksen remt

Iedereen moet weer aan de
zonnepanelen. ‘Het is een prima
investering’, meent minister Bart
Tommelein. Is het antwoord dan
zo simpel? Dat nu ook weer niet.
‘Er is geen vertrouwen meer in
de overheid.’

EVELINE VERGAUWEN
PASCAL SERTYN
BRUSSEL | De hoogdagen

van
de zonnepanelen leken achter ons
te liggen. En behalve de mensen
die op het juiste moment inves
teerden, heeft niemand heimwee
naar die periode. Ze kregen té lang
te veel subsidies, met putten, tak
sen en jaloezie op de buren tot ge
volg. En toch. De kersverse minis
ter van Energie Bart Tommelein
(Open VLD) ziet in de zonnepane
len dé groene toekomst voor
Vlaanderen. ‘Zonneenergie is een
onmiskenbare schakel in het tota
le energieplan, net als wind en
geothermie’, zegt Tommelein. Ze
moet alleszins biomassa doen ver
geten. ‘Lenen is goedkoop en zon
nepanelen brengen meer op dan
een spaarboekje.’
De nieuwe minister kijkt in de eer
ste plaats naar de overheidsge
bouwen – scholen, terreinen van

defensie en de Regie der Gebou
wen – en naar het slapend potenti
eel bij bedrijven. Maar ook naar
particulieren. ‘We moeten tien
duizenden mensen overtuigen’,
zei Tommelein gisteren in het
VRTjournaal. ‘Het is een bood
schap voor Jan met de pet: als je
nog wat op je spaarboekje hebt
staan, denk erover na.’
Hoe snel terugverdiend?

Op dit moment hebben zo’n
220.000 mensen zonnepanelen op
hun dak liggen. De voorbije jaren
is het aantal investeringen in zon
nepanelen wel gekelderd. Sinds
juni vorig jaar krijg je voor een
kleine installatie van minder dan
tien kW dan ook geen groene
stroomcertificaten meer. Hebben
we dan met z’n allen ongelijk?
‘Een
zonneenergieinstallatie
blijft een zeer aantrekkelijke in
vestering die op vrij korte termijn

terugverdiend wordt’, zegt Alex
Polfliet van energieadviesbedrijf
Zero Emission Solutions. ‘De kost
prijs voor een gemiddelde instal
latie van zestien panelen schom
melt rond de 5.000 euro, btw inbe
grepen. De terugverdientijd vari
eert van acht jaar voor bestaande
woningen tot zelfs maar vijf jaar
voor nieuwbouw, als het energie
peil van de woning laag genoeg is.’
Op de cijfers over de terugver
dientijd zit wel wat verschil naar
gelang van de bron. Zo komt de
calculator van het Vlaams Ener
gieagentschap (VEA) uit op terug
verdientijden van dertien jaar
voor een bestaande woning en
zelfs vijftien jaar voor nieuwbouw.
Maar de cijfers van het VEA zijn
gebaseerd op de elektriciteitsprijs
in de eerste helft van 2015. ‘We
zijn nu volop bezig met de jaarlijk
se herziening’, zegt Luc Peeters
van VEA. ‘Er zijn twee grote ver
schillen met vorig jaar. De kost
prijs van de zonnepanelen is het
voorbije jaar sterk gedaald. En te
gelijk is de elektriciteitsprijs –
zonder heffingen en distributie
kosten – fors teruggevallen.’
Volgens professoremeritus Aviel
Verbruggen (UAntwerpen) zullen
de zonnepanelen zelfs nog goed
koper worden. ‘De technologische
vooruitgang is nog niet uitgeput.’
Tot daar het goede nieuws. Want
er is wel degelijk een goede reden
waarom mensen toch minder in
vesteren in zonnepanelen. ‘Als
Tommelein A zegt moet hij ook B
zeggen’, oppert Polfliet. ‘De inves
teringen blijven beperkt omdat er

geen vertrouwen is in de manier
waarop de overheid zal omsprin
gen met het prosumententarief de
komende jaren.’
Even recapituleren: sinds vorig
jaar betalen zonnepaneleneige
naars een ‘prosumententarief ’
voor het gebruik van het elektrici
teitsnet. ‘Met een gemiddelde in
stallatie betaal je jaarlijks 320 eu
ro’, zegt Polfliet. Dat tarief varieert
naargelang de regio, en kan ook
omhoog gaan. Daar knelt het
schoentje. ‘B zeggen betekent: be
vries het prosumententarief voor
een hele tijd op het huidige ni
veau’, zegt Polfliet. ‘Zolang de
overheid die waarborg niet geeft,
zal de argwaan blijven.’
Geen draagvlak

Tommelein kreeg er gisteren al
vast mails over. ‘Ik hoor dat men
sen beweren dat het prosumen
tentarief te hoog zou zijn. Maar

‘De investeringen
blijven beperkt
omdat er geen
vertrouwen is in
de manier waarop
de overheid zal
omspringen met
het prosumenten
tarief’
ALEX POLFLIET
Energieadviesbedrijf
Zero Emission Solutions

dat is de bevoegdheid de Vreg (de
Vlaamse energieregulator) en die
werkt onafhankelijk. Zo hoort het
ook.’
Ook andere energieexperts ver
wijzen steevast naar de voortdu
rend wisselende regelgeving als
rem op groene investeringen. ‘Het
is belangrijk dat er een stabiel ka
der komt voor de toekomst, in
plaats van om de haverklap de re
gels aan te passen’, legt Verbrug
gen uit. ‘Zo is voor de zonnepane
len het lineaire prosumententa
rief een probleem. Het is ondoor
dacht doorgevoerd en het hindert
toekomstige investeringen.’ Ver
bruggen hekelt dat het tarief voor
álle eigenaars geldt, ongeacht of
en hoeveel geld ze ooit voor de
groenestroomcertificaten hebben
gekregen.
‘Het prosumententarief was ei
genlijk een pleister op een gebro
ken been’, vult Ronnie Belmans,
ceo van onderzoekscentrum Ener
gyville, aan. ‘De bedoeling was
vooral om de zonnepanelenbezit
ters mee te laten opdraaien voor
de oversubsidiëring van de voor
bije jaren.’
Het is een oud zeer: door het ja
renlange stopandgobeleid van
de overheid, is het draagvlak bij
de bevolking volledig weggesla
gen. Of het nu om zonnepanelen,
warmtepompen of biomassa gaat.
Wie durft nog te geloven dat de
overheid de komende tien of twin
tig jaar dezelfde groene koers zal
varen?
BLZ. 42 opinie.
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zonnepanelen af

‘250.000 ZONNEDAKEN VOOR
ÉÉN BIOMASSACENTRALE’
| Kan minister Tomme
lein met zon ook de doelstellingen
voor hernieuwbare energie halen?
Tegen 2020 moet dat aandeel stij
gen van 5,5 naar 10,5 procent.
Geen eenvoudige opdracht, zonder
biomassa. ‘Het verlies van de bio
massacentrale in Gent uitgommen,
komt neer op 250.000 daken van
particulieren met een gemiddelde
zonnepaneleninstallatie’, berekende
energiespecialist Ronnie Belmans,
ceo van Energyville. Dat is veel,
want tot nu toe hebben maar
220.000 Vlaamse daken zo’n instal
latie. Bovendien is Open VLD ook
de biomassacentrale in Langerlo
liefst kwijt. ‘Toch kan het met zon
nepanelen heel snel gaan’, gelooft
emeritusprofessor Aviel Verbrug
gen. ‘En er zijn nog veel daken vrij.’
Maar Verbruggen ziet ook de nood
om zonnepanelen te verplichten,
bijvoorbeeld voor nieuwbouw. ‘En je
moet ook drie andere opties ont
wikkelen: investeren in opslagsyste
men, zoals de batterij, in betere
connecties met het buitenland voor
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de in en uitvoer van groene ener
gie, en in slimme netten.’ Tomme
lein sluit extra investeringen niet
uit. ‘Ik geloof ook in innovatie. Eens
we zonne en windenergie beter
kunnen opslaan, staan we weer
veel verder.’
Zijn energieplan zal natuurlijk niet
alleen op zon focussen. ‘Vooral de
provincie WestVlaanderen zal een
tandje bij moeten steken voor wind
energie. Daar waait de wind nu
eenmaal het hardst. Maar dat kan
geen probleem zijn met collega’s
Crevits en Bourgeois (twee West
Vlamingen, red).’
Wind en zon hebben ook ‘nadelen’,
zeker in combinatie met de kern
centrales. Een teveel aan energie
op het net – in de zomer bijvoor
beeld – kan leiden tot een black
out. Een biomassacentrale afkoppe
len is eenvoudiger dan zonnepane
len stilleggen. Energyville waar
schuwde daar al enkele maanden
geleden voor, onder meer toen de
regering definitief besliste Doel 1 en
Doel 2 open te houden. (evg, pse)
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