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Iedereen zoekt vandaag manieren om eﬃciënter met zijn budgetten om te gaan. Dat is ook het geval in
de zorgsector. Vandaag proberen we het besparen op of vermijden van kosten ook graag in een breder
kader te zien. Dat kan ook door te investeren in milieugebonden zaken, zoals zonne-energie.
Een voor de hand liggende en veelbesproken mogelijkheid om eﬃciënt te investeren is fotovoltaïsche
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaïsche_cel) zonne-energie. Sinds er in 2006 subsidies kwamen voor zonnepanelen zien we
meer en meer zonnepanelen op daken van privé-woningen.
Maar niet alleen particulieren kunnen rekenen op steunmaatregelen. De Belgische overheden hebben binnen het Kyoto-protocol
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Kyoto-protocol) als doel om tegen 2012 7,5% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Om
dat te realiseren hebben ze de steun van ondernemingen nodig. Daarom werden er ook voor bedrijven steunmaatregelen
vastgelegd.
Een eerste maatregel komt van de Vlaamse overheid; ze betaalt voor de groene stroom die de panelen produceert. Voor elke
1000 kWh betaalt de netbeheerder een bedrag van 450 EUR. Het contract hiervoor kan u afsluiten met de Vlaamse
Reguleringsinstantie voor Elektriciteit en Gas (VREG (http://www.vreg.be/)). Het verzekert de vergoedingen voor 20 jaar. Alle
geproduceerde energie, ook degene die men zelf verbruikt, komt in aanmerking. De groenestroomcertificaten zijn vrij van BTW
maar zijn wel belastbaar als inkomsten.
Het Vlaamse Gewest steunt ook via de ecologiepremie. Om deze premie te verkrijgen moet u een elektronische aanvraag
indienen bij het Agentschap Economie (http://ewbl-publicatie.vlaanderen.be/servlet/ContentServer?c=Page&
pagename=Ondernemen/Page/MVG_CMS4_VT_Special_Subnav&cid=1196737282623) (elke 4 maanden worden deze verzameld
in een ‘call’). Op basis van een objectieve rangschikking heeft een KMO al dan niet recht op een premie van 12% van de totale
kost van het project. Een project van zonnepanelen scoort vanwege zijn aard erg goed en de kans dat u de premie in de wacht
sleept is dus bijzonder hoog.
Op federaal niveau (http://www.innovatiesteunpunt.be/hosting/innovatie/site.nsf
/vpag/Frame__3_contentframe?opendocument&unikey=/hosting/innovatie/site.nsf/0/E6C7510FD3048359C12571B8002DB844)
laat men een verhoogde investeringsaftrek voor hernieuwbare energie toe van 13,5%. Rekening houdend met de
vennootschapsbelasting vertaalt deze aftrek zich in een reële belastingsvermindering van ongeveer 5% van de project kost.
U kunt de stroom die niet wordt gebruikt terug op het elektriciteitsnet storten. Levert de installatie minder dan 10kVA, dan kan u
via de gewone teller werken. De teller draait dan terug als er meer stroom wordt geproduceerd dan er wordt gebruikt. Produceert
uw installatie meer dan 10kVA, dan moet de installatie worden aangesloten op het net in samenspraak met de netbeheerder. U
verkoopt dan uw eigen geproduceerde elektriciteit.
Welke zijn nog andere goede redenen om voor zonnestroom te gaan?
Zolang de zon schijnt bent u zeker van energie. De panelen leveren gegarandeerd nog 90% van hun oorspronkelijke vermogen na
10 jaar en nog 80% na 25 jaar. Een lange levensduur is dus verzekerd.
De panelen hoeven geen onderhoud. Dankzij de overvloedige Belgische regen spoelt het vuil (als er al blijft hangen) van de
panelen van gehard glas.
De productie van stroom via zonnepanelen is stil, onzichtbaar en overal toepasbaar.
Alle instanties hebben de voordelen van zonnepanelen erkend en de nodige goedkeuringen zijn na aanvraag met een hoge
zekerheid te verkrijgen.
PVA Energy kan uw projecten realiseren. Wij gebruiken enkel Europese componenten en zorgen zo voor een beter zicht op de
kwaliteit en nazorg op onze producten. Wij kunnen deze Europese kwaliteit leveren aan competitieve prijzen en zorgen voor een

perfecte afwerking. PVA Energy helpt u ook alle administratieve watertjes te doorzwemmen en levert een systeem op dat alle
afspraken nakomt.
Wilt u meer informatie, ga dan eens kijken op pva-energy.be (http://www.pva-energy.be) of bel 078/353025 (lokaal tarief).

(http://www.pva-energy.be/)

