
Sinds begin dit jaar schroeft Vadertje Staat de belo-
ning voor het plaatsen van zonnepanelen terug. Het 
financieel voordeel blijft echter minstens even groot. 
Toch als u Kurt Van Elsen zijn werk laat doen. 

Tegen 2020 wil de Vlaamse regering 13 procent van 
geleverde stroom uit hernieuwbare energiebronnen ha-
len. Een ambitieuze doelstelling, waarbij de nieuwe ‘ver-
slechterde’ steunbedragen op het eerste zicht dan ook 
tegenstrijdig lijken. Sinds 2010 zijn de groenestroomcer-
tificaten namelijk 100 euro minder waard. ‘Dit lijkt na-
tuurlijk alsof mensen nu meer betalen voor het plaatsen 
van zonnepanelen, maar dat klopt niet’, reageert Kurt 
Van Elsen, zaakvoerder van KVE-Systems in de Korte 
Heistraat in Mol, Rauw. Dankzij het professionalisme en 
kennis van de markt is KVE-Systems in de regio uitge-
groeid tot een begrip in zake zonne-energie. ‘De laatste 
jaren zijn zonnepanelen namelijk flink goedkoper ge-
worden. Mensen krijgen dus minder van de staat, maar 
besparen meer op de aankoop. Het voordeel blijft dus 
minstens even groot.’
Wat is zo’n groenestroomcertificaat eigenlijk? Dit is 
een waardepapier dat particulieren krijgen wanneer ze 
groene stroom opwekken via bijvoorbeeld zonnepane-
len. Dit certificaat ziet er weliswaar niet uit als een vel 
papier, maar de opgewekte groene elektriciteit wordt in 
een databank bijgehouden door de VREG, Vlaamse Re-
guleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. 
Tot eind 2009 kon iedereen zijn groenestroomcertificaat 
inruilen bij de lokale netbeheerder voor 450 euro per 
1000kWh opgewekte elektriciteit. Vanaf dit jaar wordt 
dat 350 euro aan een periode van 20 jaar. Bovendien 
moet in de terugverdientijd ook het wegvallen van de 
elektriciteitsrekening worden opgenomen. De zon 
schijnt namelijk gratis. ‘Vergeet ook niet dat de prijs van 
brandstof erg is gestegen, terwijl de technologie van 
zonnepanelen erg is verbeterd’, gaat Van Elsen verder. 
‘Met minder en goedkopere panelen wek je vandaag 
dus meer energie op. Wie nu zonnepanelen plaatst doet 
dus nog altijd minstens zoveel profijt als in 2009.  Wie 
toch nog twijfelt, mag mij altijd vrijblijvend contacteren. 
Overigens zorgen wij ook voor de nodige documenten 
die nodig zijn voor het financieel voordeel. ’

KVE-Systems plaatst zonnepanelen even voordelig

Adres KVE-Systems: 
Korte Heistraat 39, 2400 Mol
Tel: 0477/48.17.41 of 014/70.05.96
Email: info@kve-systems.be
www.kve-systems.be
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