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WAT kost een fotovoltaïsch systeem?
Kostprijs
De investeringskosten voor netgekoppelde PV-systemen zijn de afgelopen tien jaar
gehalveerd en bedragen nu, zonder BTW, ongeveer 6000 euro per kWp.
De kostprijs vertoont internationaal een gestaag dalende trend met 5% per jaar en
hangt samen met de ontwikkeling van de markt, de technologische evolutie en de
grootte van de bestelling bij de producent.

WORDT elektriciteit uit de zon al veel benut?
Kleinschalige toepassingen van fotovoltaïsche zonne-energie zijn al een tijdje ingeburgerd,
denk maar aan horloges, rekenmachines, tuinverlichting en parkeermeters.
In Vlaanderen is sinds 1998 ongeveer 3,5 MWp geïnstalleeerd dat komt overeen met zo’n
28.500 m2 aan zonnepanelen. Gezinnen, bedrijven en overheden zetten steeds vaker de stap
naar zonne-energie.
Het potentieel is zeer groot: als alle gunstig gelegen daken in België bedekt worden met
zonnecellen kan hiermee een kwart van het totale jaarlijkse stroomverbruik gedekt worden.

FOTOVOLTAÏSCHE
ZONNE-ENERGIE
Elektriciteit uit de zon

Opbrengst uit elektriciteitsproductie
De investeringskosten worden gedeeltelijk terugverdiend door de elektriciteitsproductie.
Voor PV-systemen tot 10 kWp mag de kWh-meter terugdraaien als de PV-stroomopwekking hoger ligt dan het eigen verbruik. Naar gelang van het geldende elektriciteitstarief levert dat tot 15 cent/kWh op.

Subsidies voor particulieren
Een deel van de investeringskost van netgekoppelde systemen krijgt u terugbetaald
dankzij een aantal subsidies.
• U kunt de kost van een aantal energiebesparende maatregelen gedeeltelijk aftrekken van uw jaarlijkse belastingen. Dit geldt ook voor de installatie van een PV-systeem. Deze belastingaftrek heeft wel een bovengrens.
• Sommige gemeenten en provincies geven subsidies voor PV-systemen of voor
hernieuwbare energie in het algemeen.
• De Vlaamse overheid trekt de minimumprijs voor groenestroomcertificaten voor
PV-stroom op tot 45 cent/kWh voor alle geproduceerde stroom uit PV-installaties
geplaatst en in dienst genomen na 1 januari 2006. Dit is gewaarborgd voor 20 jaar
vanaf de ingebruikname van het PV-systeem.

Bent u

GEÏNTERESSEERD

in fotovoltaïsche zonne-energie en wilt u
een uitgebreide brochure ontvangen?
Neem dan contact op met het ODE-kantoor.
De volgende brochures zijn verkrijgbaar:
Warmtepompen voor woningverwarming
Warmte uit zonlicht
Elektriciteit uit zonlicht

HEBT U NOG VRAGEN?

De subsidies zijn aan wijzigingen onderhevig.
Voor meer informatie en een overzicht van alle premies die in uw gemeente van
toepassing zijn, kunt u surfen naar www.ode.be
Ook op www.energiesparen.be vindt u alle informatie over energiepremies en kunt
u de terugverdientijd berekenen voor uw eigen PV-systeem.

De installatie van een fotovoltaïsch systeem heeft een positieve invloed op
het energieverbruik - en daarmee ook op de kwaliteit -van een gebouw. Vanaf
1 januari 2006 zijn dergelijke kwaliteitsverbeteringen meetbaar. De energiebesparing die een fotovoltaïsch systeem realiseert, wordt immers meegerekend in de zogenaamde EnergiePrestatie van de woning. De EnergiePrestatieRegelgeving stelt een aantal eisen voor isolatie, energieprestatie (isolatie,
verwarmingsinstallatie, zonne-energie...) en binnenklimaat van een gebouw.
De invoering van zulke officiële criteria moet leiden tot meer energiezuinige
en gezondere gebouwen.
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De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Met fotovoltaïsche
zonne-energie kunnen we die gratis energie zelf omzetten in bruikbare elektriciteit.
Hiermee kunnen we in een deel van onze eigen energiebehoefte voorzien en investeren
we in de energie van de toekomst.
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e staan midden in een proces van
verandering naar een meer duurzame
energievoorziening. Tal van innovaties
op het gebied van energie en toepassing van hernieuwbare energiebronnen creëren niet enkel economische
activiteit en werkgelegenheid, maar
bouwen ook mee aan een gezond
leefmilieu voor ons en de toekomstige
generaties.
In tegenstelling tot fossiele (steenkool,
aardgas, stookolie) en nucleaire brandstoffen zijn hernieuwbare energiebronnen onuitputtelijk en veroorzaakt
de energiewinning hieruit weinig of
geen uitstoot van schadelijke stoffen.

60°

Naar de zon gericht

Om voldoende energie te kunnen leveren moeten
de zonnepanelen zo geplaatst worden dat er
zoveel mogelijk zonlicht op valt. Ze hoeven niet
per se pal naar het zuiden gericht te staan. Een
oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest en een hellingshoek tussen 20° en 60° leveren ook een goede opbrengst.
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Van zonnepaneel naar zonnesysteem

HOE werkt
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Een autonoom fotovoltaïsch systeem produceert elektriciteit voor een elektriciteitsverbruiker die niet gekoppeld is aan het elektriciteitsnet. Het PV-paneel levert rechtstreeks elektriciteit aan de elektriciteitsverbruiker, het overschot wordt opgeslagen
in een batterij. ’s Nachts en wanneer de zon niet voldoende elektriciteit levert, haalt
de elektriciteitsverbruiker energie uit de batterij. Typische voorbeelden zijn rekenmachines, horloges, tuinverlichting, straatverlichting, parkeermeters en caravans en ook
gebouwen in afgelegen streken.

fotovoltaïsche zonne-energie?

Bij een netgekoppeld fotovoltaïsch systeem wordt de gelijkspanning van de PV-panelen omgevormd tot normale wisselspanning die rechtstreeks aan het elektriciteitsnet
geleverd kan worden. Dat gebeurt via een omvormer. Netgekoppelde systemen hebben geen batterij nodig. Wanneer de verbruikers minder elektriciteit verbruiken dan de
PV-panelen leveren, wordt het overschot op het net gestuurd. De elektriciteitsmeter zal
op dat moment terugdraaien. ’s Nachts en wanneer de zon niet voldoende elektriciteit
levert, wordt de nodige energie uit het elektriciteitsnet gehaald.

METERKAST

De zon schijnt niet altijd even sterk. Op
een bewolkte dag is er minder zonnestraling dan bij helder weer. Toch
levert het zonlicht ook dan bruikbare
energie. In de winter zijn de dagen
korter dan in de zomer en kan er minder zonne-energie worden opgevangen. Per jaar levert de zon in Vlaanderen 1000 kWh per m2 aardoppervlakte. Een fotovoltaïsch zonnepaneel
vangt een deel van die energie op
en zet 5 tot 15% om in elektriciteit. Hoe
meer zonnepanelen we plaatsen, hoe
meer elektriciteit we produceren.
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Fotovoltaïsche panelen worden aan elkaar geschakeld en gekoppeld aan batterijen of
aan het elektriciteitsnet.

Hernieuwbare energie-installaties hoeven niet per se groot te zijn. Zelfs een
particuliere woning kan uitgerust zijn
met een of meer hernieuwbare energiesystemen voor verwarming of elektriciteitsvoorziening.

GRATIS elektriciteit?
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In een zonnecel wordt licht
rechtstreeks omgezet in elektriciteit. Een zonnecel bestaat
uit een dun plaatje met aan de
bovenzijde een negatieve lading en aan de onderzijde een
positieve lading. Dit plaatje is
gemaakt van halfgeleidend
materiaal, meestal silicium, dat alleen maar goed
geleidt als er licht op valt. De energie van het invallende licht brengt dan een elektrische stroom op
gang van dunne metalen vingers op de voorkant
van de cel via de elektrische toepassing terug naar
de metalen achterkant van de zonnecel. Afhankelijk
van het type silicium zal de cel een groter of kleiner
aandeel van het zonlicht omzetten in elektriciteit.

type

rendement

kleur

monokristallijn
silicium

12 tot 15%

donkergrijs

polykristallijn
silicium

11 tot 14%

gemarmerd
donkerblauw

amorf silicium

5 tot 7%

donkergrijsblauw

NAAR HET
ELEKTRICITEITSNET

WAT brengt het op?

Een standaardzonnecel van 10 x 10 cm levert ongeveer 1,3 W. Met losse zonnecellen kunt u in de
praktijk dus niet aan de slag. Ze wekken niet alleen
weinig elektriciteit op, maar ze zijn ook breekbaar
en vochtgevoelig. Daarom worden zonnecellen
onderling verbonden en samen in een zogenaamd
PV-paneel (afkorting van het Engelse photovoltaic)
geplaatst. De voorkant van de PV-panelen is een glasplaat, de achterkant wordt afgewerkt met een waterdichte folie. Bestaat de achterkant ook uit een glasplaat, dan spreken we van semi-transparante panelen. Die laten licht door tussen de cellen.

Een PV-paneel met een oppervlakte van 1m2 levert per jaar gemiddeld iets
meer dan 100 kWh.
Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een gezin in Vlaanderen bedraagt
3500 à 4000 kWh per jaar. Om die elektriciteit te produceren zou dus een
installatie nodig zijn met een oppervlakte van 35 à 40 m2. Vanwege de koppeling van het systeem
aan het elektriciteitsnet hoeft het systeem echter jaarlijks niet evenveel elektriciteit op te wekken
als een gezin verbruikt. In de praktijk hangen de afmetingen van de installatie meer af van het
beschikbare budget en de beschikbare plaats dan van de opbrengst.

Het vermogen van een PV-systeem wordt uitgedrukt in Wp of kWp (kilowattpiek). Dit is het
vermogen dat het PV-systeem levert bij standaardzoninstraling. Het vermogen per m2 van PVpanelen hangt af van het celtype en van de producent. Het varieert tussen 50 W per m2 voor
amorf silicium en 170 W per m2 voor monokristallijn silicium zonnecellen met hoog rendement.
Een PV-systeem met een vermogen van 1 kWp in polykristallijn silicium zonnecellen heeft een
paneeloppervlakte van ongeveer 8 m2 en produceert ongeveer 800 kWh elektriciteit per jaar.

