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Overgangsmaatregel voor minimumsteun aan zonnepanelen 2009-2010 
  
Brussel - De Commissie voor Energie van het Vlaams Parlement keurde op 26 november 
2009 een wijziging goed aan artikel 25ter §1, tweede lid van het Elektriciteitsdecreet. 
Deze wijziging moet nog definitief goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement in de 
loop van december 2009.  
Het gaat om een overgangsregeling die inhoudt dat installaties die “grotendeels” zijn 
uitgevoerd vóór 31 december 2009 door middel van een voorlopige keuring (uit te voeren 
vóór 31/12/2009) nog recht geven op de groenestroomcertificaten met een waarde van 
450 euro, als de definitieve keuring van de volledige installatie uiterlijk 28 februari 2010 
plaatsvindt. 
De VREG verduidelijkt de werkwijze die ze zal hanteren om de maatregel te kunnen 
toepassen.  
 
De Commissie voor Energie van het Vlaams Parlement keurde op 26 november 2009 een wijziging 
goed aan artikel 25ter §1, tweede lid van het Elektriciteitsdecreet. Deze wijziging moet nog definitief 
goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement in de loop van december 2009.  
 
De tekst die toegevoegd zal worden luidt: 
"Voor iedere installatie voor zonne-energie waar uit het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of 
de controle voor technische installaties, zoals beschreven in het Algemeen Reglement op de 
Elektrische Installaties, blijkt dat deze grotendeels geïnstalleerd was in 2009, maar nog niet 
operationeel, en uit een tweede keuring voor 1 maart 2010 blijkt dat ze volledig is geïnstalleerd, en 
niet vergroot is in vermogen ten opzichte van de eerste keuring, wordt de datum van deze eerste 
keuring beschouwd als datum van indienstname.”  
 
Toelichting: 
De minimumsteun die de netbeheerders betalen voor elektriciteit uit zonnepanelen bedraagt in 2009 
450 euro per groenestroomcertificaat. Vanaf 1 januari 2010 vermindert dit bedrag naar 350 euro. 
Indien de eigenaar van een PV-installatie wil genieten van de minimumsteun die in een bepaald jaar 
geldt, moet de PV-installatie ten laatste op 31 december van dat jaar AREI-conform verklaard zijn 
door een erkende keuringsinstantie. Op die datum gaat ook de periode van 20 jaar (of vanaf 2013: 
van 15 jaar) in tijdens welke de installatie recht heeft op de minimumsteun. De VREG gaat er immers 
van uit dat een PV-installatie op dat moment ook in dienst wordt genomen, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld door de aanvrager.  
 
Indien de hierboven aangehaalde tekst later deze maand definitief wordt goedgekeurd door het 
Vlaams Parlement, zal de datum van de AREI-keuring van een in 2009 “grotendeels geïnstalleerde 
installatie” bij wijze van overgangsmaatregel gelden als datum van indienstname, zij het onder 
bepaalde voorwaarden.  
 
Als “grotendeels geïnstalleerde installatie” beschouwt de VREG enkel:  
• een PV-installatie waarvan de panelen geïnstalleerd zijn in 2009,  
• maar waarvan de omvormers pas in januari of februari 2010 geïnstalleerd kunnen worden.  
Dergelijke PV-installaties kunnen zo toch nog in aanmerking komen voor de minimumsteun van 450 
euro.  
 
Voorwaarden voor deze overgangsregeling zijn:  

1) Een eerste AREI-keuring moet gebeuren in 2009. In dit eerste AREI-keuringsverslag moet het 
aantal en het piekvermogen van de zonnepanelen uitdrukkelijk worden vermeld, en moet 
worden bevestigd dat alle panelen al geplaatst zijn.  

2) Een tweede AREI-keuring moet dan volgen vóór 1 maart 2010 en uitdrukkelijk vermelden:  
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a. Dat de omvormer(s) intussen geplaatst werd(en). Het type, serienummer en 
maximaal AC-vermogen van de geplaatste omvormer(s) moet uitdrukkelijk in het 
verslag worden opgenomen. 

b. Dat het piekvermogen van de installatie niet vergroot is ten opzichte van de eerste 
AREI-keuring. Dit betekent dat er geen panelen meer werden bijgeplaatst. Het aantal 
en het piekvermogen van de geplaatste zonnepanelen moet hiertoe opnieuw 
uitdrukkelijk worden vermeld in het AREI-keuringsverslag. 

c. En tenslotte, dat de volledige installatie voldoet aan de eisen van het Algemeen 
Reglement op de Elektrische Installaties.  

 
Indien er in 2010 toch panelen worden bijgeplaatst ten opzichte van de panelen die al geïnstalleerd 
waren op het moment van de eerste keuring, worden deze bijgeplaatste panelen beschouwd als een 
uitbreiding van de installatie. Er moet dan een aparte omvormer en productiemeter voor deze 
bijkomende panelen worden geplaatst, de geldende minimumsteun is € 350 en de isolatievoorwaarde 
is van toepassing.  
 
Voor de toepassing van de overgangsregeling zullen de distributienetbeheerders allebei de AREI-
keuringsverslagen controleren die nodig zijn om voor deze overgangsregeling in aanmerking te 
komen. De datum van indienstname van een installatie wordt pas gelijkgesteld aan de datum van het 
eerste van beide AREI-keuringsverslagen, zodra de netbeheerder bevestigt dat hij beide keuringen 
ontving en dat alle nodige vermeldingen zoals hierboven opgesomd, in deze verslagen zijn 
opgenomen.  
 
Wanneer de nodige vermeldingen ontbreken, of de netbeheerder kan op basis van de ontvangen 
AREI-keuringsverslagen niet beoordelen of aan alle voorwaarden voor de overgangsregeling werd 
voldaan, geldt de datum van het 2e en volledige AREI-keuringsverslag als datum van indienstname 
van de installatie. 
  
Deze wijziging moet nog definitief goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement in de loop van 
december 2009.  
  
Bij definitieve goedkeuring zal de datum van de AREI-keuring van een in 2009 “grotendeels 
geïnstalleerde installatie” gelden als datum van indienstname, zij het onder bepaalde voorwaarden.  
 
 
 
Nota aan de redacteurs: 
1. De VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) staat in voor de regulering en 
controle van de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen. De VREG wil de Vlaamse afnemers 
bijstaan om de mogelijkheden van de vrije energiemarkt te leren kennen en hun weg te vinden op deze markt. 
Ze volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse energiemarkt, bekeken in een Europese context, via studies. In haar 
adviserende taak aan de Vlaamse Regering verwerkt ze haar kennis over de Vlaamse energiemarkt. Ze neemt 
gepaste maatregelen om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. De VREG ijvert voor een transparante 
Vlaamse energiemarkt en realiseert haar opdrachten via een open communicatie met de Vlaamse overheid, de 
marktspelers en de afnemers. 
 
2. Voor objectieve informatie over de vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt kunt u het best onze website 
bekijken op: www.vreg.be 
 
3. Voor alle informatie over zonnepanelen in Vlaanderen, surf naar www.vreg.be/zonnepanelen 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
André Pictoel, Gedelegeerd Bestuurder VREG 
02/553.13.52, 0473/593.874 of andre.pictoel@vreg.be 


