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Overheid doet 5,5 miljoen euro cadeau aan zonnepaneelparken 

 

De federale energieregulator CREG is het daar niet mee eens en 
stapt nu naar het Grondwettelijk Hof om die beslissing aan te 
vechten.  
 

Waar gaat het om? Elk bedrijf en elke particulier betaalt een 
distributienetvergoeding voor het gebruik van het stroomnet. 
Dat bedrag is afhankelijk van het jaarlijks verbruik. Maar wie 
zonnepanelen of andere vormen van hernieuwbare energie 
heeft, stuurt vaak evenveel elektriciteit het net op als hij 
erafhaalt. Aan het einde van de rit betaalt hij daardoor geen 
vergoeding, hoewel hij het stroomnet twee keer gebruikt.  
 

Om deze scheve situatie recht te trekken vroeg 
distributienetbeheerder Eandis, ten minste voor de grote 
zonnepaneelparken van meer dan 10 kW, om een 
injectievergoeding te mogen invoeren. 
 

5,5 miljoen euro 
 

"Grote producenten zorgen voor grote schommelingen op het 
stroomnet, waardoor wij bijkomende investeringen moeten 
doen. Wij vinden het dan ook normaal dat zij in die kosten 
bijdragen. Want nu draaien de particulieren daarvoor op", zegt 
Simon Van Wymeersch van Eandis. 
 

Op 1 juli 2009 werd bij wet vastgelegd dat bedrijven die grote 
hoeveelheden groene stroom het net opsturen daar inderdaad 
een vergoeding voor moesten betalen. Op jaarbasis zou dat 
voor alle grote installaties samen neerkomen op 5,5 miljoen 
euro per jaar.    
 

De Vlaamse regering vond dat echter een belemmering van 
haar subsidiebeleid en liet op 23 december vorig jaar een 
decreet stemmen dat die injectievergoedingen ongedaan 
maakte. In één moeite werden grote lokale stroomproducenten 
zoals de NMBS of het Antwerpse Katoen Natie ook vrijgesteld 
van aansluitingskosten.  
 

Volgens Laurent Jacquet van energieregulator CREG kan dit 
niet. "Wij gaan het Grondwettelijk Hof vragen die knoop door te 
hakken. In afwachting van dat arrest moet Eandis de federale 
wetgeving volgen en dat injectietarief aanrekenen." 
 

In de praktijk gebeurt dat echter niet, geeft Simon Van 
Wymeersch van Eandis toe. "Sinds februari rekenen wij niets 
meer aan. Wij zitten tussen hamer en aambeeld. Intussen 
blijven de kosten oplopen. In Vlaanderen zijn er momenteel 
1.280 grote lokale stroomproducenten, maar er gaan er wellicht 
nog veel bijkomen." 
 

Tinne Rombouts, die het voorstel van decreet samen met haar 
CD&V-collega's Jos De Meyer en Carl Decaluwé indiende, 
verklaarde daarover vorig jaar: "Voor de consument is de 
prijsverhoging verwaarloosbaar, maar de winst voor het milieu 
en de rentabiliteit voor de investeerders, stijgt aanzienlijk." 
 
 

 

 
 
 

 


