Vergoeding van geïnjecteerde elektrische energie voor eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen
Sinds 1 maart 2021, de datum van publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het
Belgisch Staatsblad, is in Vlaanderen het systeem met vergoeding voor de door u geïnjecteerde
elektriciteit van toepassing – als u zonnepanelen heeft en over een digitale meter beschikt.
Als u voor een energiecontract met vergoeding voor de geïnjecteerde energie kiest, wordt u
automatisch vergoed voor de stroom die u opwekt en niet meteen verbruikt. Deze financiële
compensatie verschijnt op uw afrekening. In dit systeem betaalt u geen prosumententarief.
Of het systeem interessant is voor u, hangt van uw verbruiksprofiel af: het is belangrijk de opgewekte
elektrische energie op hetzelfde moment te verbruiken of te kunnen opslaan en later weer afgeven
(b.v. via een batterij).
Het kan voordelig zijn naar een tweevoudig (dag/nacht) uurtarief over te schakelen. Zo zult u minder
betalen voor het verbruik ‘s avonds, ‘s nachts of op het weekend. Fluvius kan gemakkelijk op afstand
de overschakeling uitvoeren. Het is wel belangrijk Energie 2030 erover te informeren.
Degene die hun zonnepanelen tussen 2006 en 2020 geplaatst hebben en over een digitale meter
beschikken, kunnen een financiële compensatie aanvragen, die ingevoerd werd om een rendement
van 5% op de gemiddelde investering van een zonnepaneleninstallatie te garanderen.
Als u een digitale meter laat plaatsen tot juli 2029 hebt ook u recht op een premie. Die moet binnen
6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aangevraagd worden bij Fluvius, de
distributienetbeheerder. Dit is uiterlijk mogelijk tot 31/12/2025 en de premie vermindert van jaar tot
jaar. Iemand die dus ervoor kiest, de terugdraaiende meter te behouden, zal misschien niet meer
kunnen profiteren van deze premie.
Let op, eigenaars van zonnepanelen hebben geen voorkeur meer voor de uitrol van de digitale
meter. De woonplaats is nu cruciaal.
Heeft u nog geen digitale meter?
Dan behoudt u het systeem met de terugdraaiende teller tot wanneer de digitale meter geplaatst
wordt:
• wanneer u elektriciteit afneemt, draait uw meter vooruit (d meterstanden verhogen terwijl u
verbruikt);
• wanneer u elektriciteit injecteert op het net, draait de meter terug (de meterstanden dalen).
In dit geval factureert Energie 2030 uw energieverbruik op basis van het verschil tussen uw afname
en uw injectie: Daar u het net dus in beide richtingen gebruikt - voor afname en voor injectie –
betaalt u het prosumententarief als bijdrage aan de algemene netkosten.

