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Groei zonne-energie houdt aan, nu volhouden
Vorig jaar was een goed zonne-jaar, niet alleen omdat de zon meer scheen dan gemiddeld. Ook de
nieuwe installaties deden het goed. De verklaring: dalende installatiekosten, een voorlopig nog gunstig
reglementair kader en de sturing richting energiezuinig bouwen. PV-Vlaanderen en Techlink zien 2020
als een kanteljaar: als minister Demir de introductie van de digitale meter voor gezinnen goed begeleidt
en op een kosteneffectieve manier ook de grotere PV installaties opportuniteiten biedt, zal de groei zich
mooi verder zetten. Als de minister kansen laat liggen, gaat de sector in 2021 een daling tegemoet.
Brussel, 30/1/2020 -- Goed nieuws in voorlopige installatiecijfers voor zonne-energie in Vlaanderen voor 2019.
Met 361 MW zit het geïnstalleerd vermogen terug op het niveau van 2012. Zowel residentiële installaties en
zeker grotere installaties blijven stijgen ten opzichte van 2018. De klim uit het dal van 2013 zet zich verder.
Zelfs zonder het megaproject Kristalpark in Lommel was het een goed jaar. Om de doelstelling tegen 2030 te
halen is een jaarlijkse groei met minstens 300 MW nodig. Deze installatiecijfers tonen dat het kan.
Alleen heeft energieminister Demir dit jaar enkele belangrijke opdrachten. De introductie van de digitale meter
voor gezinnen begeleiden zodat gezinnen die PV hebben of PV leggen in 2021 nog altijd een redelijke
terugverdientijd zien. Bovendien moeten we zorgen dat de daken vol komen te liggen. Een toekomstgericht
beleid zet in op markt- en netintegratie van zonne-energie, met daaraan gekoppelde vergoedingen.
Dat alles tegen de achtergrond van het beroep dat de VREG, FEBEG en anderen indienden bij het
Grondwettelijk Hof tegen het decreet. Gelukkig bieden de opkomende energiegemeenschappen
opportuniteiten.
Ook het beleidskader voor de grotere systemen is momenteel onzeker. Uit de cijfers van 2019 blijkt hoe
belangrijk die installaties kunnen zijn. Het is bovendien nog maar het begin. Het potentieel op grote daken en
marginale gronden is veel groter. Om het te benutten is echter dringend duidelijkheid nodig. Minister Demir
heeft wat dat betreft vorig jaar een valse start genomen. Het huidig systeem werkt goed en faseert zichzelf
automatisch uit. Veel bijsturing is daar eigenlijk niet nodig.
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+++ Einde persbericht +++
Over Techlink
Techlink is de eerste én enige beroepsfederatie die alle technieken en installatiebedrijven (zoals elektro &
HVACS) verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. Techlink helpt haar meer dan 3000 leden een sterke plaats te
behouden in een sector in transitie. Door services en belangenbehartiging op economisch, sociaal,
maatschappelijk en juridisch gebied, cao onderhandelingen en lobbying, is Techlink met haar passie en
ervaring, dé vertegenwoordiger van de Belgische installatiemarkt.
De werking berust op een sterke nationale structuur, 10 provinciale afdelingen, Sectorraden, Sectorcomités en
een geïntegreerde samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw (nationaal, regionaal en lokaal).
Techlink wordt erkend als nationale beroepsfederatie door de Minister van Economie, KMO, Middenstand en
Energie. Hierdoor heeft Techlink ook twee mandaten binnen de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO,
meer bepaald in Commissie 4 - "Bouw"’.

Over ODE

ODE, de Organisatie Duurzame Energie is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE
verenigt meer dan 220 bedrijven, kenniscentra, universiteiten en lokale overheden. ODE is de belangrijkste
hernieuwbare energie stakeholder voor de betrokken overheden. PV-Vlaanderen is het zonne-energie
sectorplatform binnen ODE. www.ode.be
Voor meer informatie, contacteer
Sofie Lapière, Techlink
Sofie.lapiere@techlink.be
+32 486 49 88 09
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