
Installatie van een fotovoltaïsch 
systeem

Van ontwerp tot realisatie …



INHOUDSOPGAVE
• Historiek en context om het project te realiseren

• Ontstaan van het project
• De realisatiestappen van het project.

• Rendabiliteitsberekening:
• Gerealiseerde energiebesparing 
• Besparing op de facturen

• Lessen die uit het project werden getrokken
• Aandachtspunten en tips.
• Gebruik van de gerealiseerde besparingen.
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Enkele kerncijfers
Beschikbare gegevens
• Verbruik van de site: 250.000 Kwh/jaar
• Geschatte aankoopprijs elektriciteit € 0,12 excl. btw

Fotovoltaïsche installatie 
• Aantal te installeren modules: 462
• Vermogen module: 335 Wc
• Totaal vermogen: 155 Kwh
• Geschatte produceerbare hoeveelheid: 875 Kwhc/jaar
• Verwachte productie: 135,424 Kwh/jaar   waarvan zelf verbruikt: 70%
• Besparing van CO²: 53 ton/jaar

Winst voor Cité Joyeuse

• Jaarlijkse winst elektriciteitsfactuur: € 12.169 
• Verkoop elektriciteit:€  1.304
• Huurprijs dak:€ 9.000 (indien oud regime)
• Geschatte netto jaarwinst: € 22.473
• Totale winst over 10 jaar:€ 224.000
• Totale winst over 25 jaar: € +500.000
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Historiek …
Uitgangspunt:
- Globale reflectie over de energieproblematiek
- Kost van de energiefactuur van de instelling. 
- Proces van 5 jaar



66164,06
69%

29983 31%

Verdeling van de energiefactuur Jaar 
2019

Année GAZ ELECTRICITE

1726 Mwh 320349,28
74%

114397 26%

Verdeling van de energiefactuur 
2016-2019 

Basissituatie: Kost van de 
energiefactuur 

236 Mwh



De realisatiestappen van het project
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Diagnose

• Energieaudit & 
haalbaarheidsstudie 

• Actieplan
• Keuze van de formule: Derde 

investeerders? Of eigen 
middelen?

Toewijzing

• Contacten en keuze 
installateur

• Analyse van de offertes.
• Technische studie & 

berekening rendabiliteit 
• Handtekening overeenkomst 

Uitvoering

• Planning interventies
• Aansluiting op het net

• Controle en certificering van 
de installatie

• Monitoring en 
Groencertificaten

STAPPEN VAN HET 
PROJECT



• Er wordt geen euro betaald: de derde investeerder staat in voor en financiert de 
volledige installatie (geen gedeeltelijke financiering)

• Minder administratief, financieel beheer.
• Reputatie en betrouwbaarheid van de operator (certificering, referenties …)
• Geen technisch onderhoud gedurende 10 jaar (monitoringsysteem op afstand)
• Let op de staat van uw dak voordat u verder gaat.
• Gemeenschappelijk belang met de derde investeerder: de productiviteit van de 

installatie maximaliseren.
• De overeenkomst van derde investeerder dooft uit na 10 jaar. We worden 

vervolgens eigenaar van de installatie.
• Overeenkomst tussen klant en derde investeerders.
• Gratis overdracht na 10 jaar exploitatie.

Waarom de keuze voor de formule van de ‘Derde-
investeerders’?



Installatieplan



Installatieplan



Rendabiliteitsberekening



 Jaarlijkse winst elektriciteitsfactuur € 5686 (20% van de jaarlijkse 
factuur).

 Verkoop elektriciteit € 355
 Jaarlijkse huurprijs van het dak € 3425

 Totale jaarlijkse winst € 9466
 Totale winst over 10 jaar € 94.651
 Totale winst over 25 jaar € 192.795

Rendabiliteitsberekening





Rendement van de installatie 



Evolutie elektriciteitsverbruik



DE VOORDELEN
 Installatiekosten volledig gratis bij de formule van de derde investeerders.
 De besparingen zijn aanzienlijk + recuperatie GC.
 De gerealiseerde winsten zullen opnieuw worden geïnvesteerd om onze energie-

intensieve installaties te verbeteren en ons actieplan voort te zetten.
 Een schone, hernieuwbare energiebron gebruiken die milieuvriendelijk is en 

onuitputtelijk.
 Vermindering van de broeikasgassen 
 Levensduur +/- 25 jaar 
 De onderhoudskosten zijn vrij gering
 Vlotte ontmanteling 
 Valorisatie van onze gebouwen (autonomie en levenskwaliteit voor onze 

begunstigden.

Lessen en besluit



Aandachtspunten 

 Noodzaak van een haalbaarheidsstudie en een technische studie.
 Oriëntatie van het gebouw 
 Algemene staat van het dak
 Draagstructuur van het gebouw
 De elektrische aansluiting (mogelijk vermogen)
 Opmaak van een lastenboek met de vereiste specificaties voor de inschrijving 

en de doelstelling voor het produceren van zonne-energie.

Lessen en besluit



Aandachtspunten

 Om verrassingen en bijkomende kosten te vermijden: 
 Een heel gedetailleerde offerte vragen: wat valt ten laste van de installateur en 

waarvoor moet u instaan.
 Controleren of de installateur wel geregistreerd is in de KBO en referenties 

vragen.
 Vragen of er een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Lessen en besluit
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