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Zonne-energie is in Nederland momenteel nog vooral een item 
voor idealistische particulieren. Velden of daken vol zonnepa-
nelen komen hier nog bijna niet voor, in tegenstelling tot de 
ons omringende landen. De technische en economische ont-
wikkelingen maken de industriële toepassing van zonnepane-
len echter steeds interessanter. BDA Dak- en Gevelopleidingen 
heeft een opleidingenprogramma voor zonne-energie ontwik-
keld. Om nut en noodzaak hiervan te benadrukken, verzorgde 
men tijdens Dak Event 2012 een lezing over het onderwerp.

“Zonne-energie is niet alleen een onderwerp voor Groen Links,” 
opende Paul Verkaik van BDA Dak- en Gevelopleidingen de 
bijeenkomst. “Ook Groen Rechts ziet mogelijkheden in de 
zonne-energie.” Hij legde dit uit met een uiteenzetting over een 
aantal belangrijke thema’s die momenteel in de bouw spelen. 
In de huidige markt zal voor veel gebouwen een herbestem-
ming moeten worden gevonden, wat in veel gevallen gepaard 
zal gaan met renovatie of zelfs transformatie. Bij deze activitei-
ten is een verhoogde aandacht voor duurzaamheid. Naast ide-
alistische motieven spelen ook economische motieven hierbij 
een rol, de prijzen van olie en energie stijgen immers en zullen 
dat waarschijnlijk blijven doen. Verkaik: “Onlangs werd bekend 
gemaakt dat de energieprijzen in 2012 gemiddeld per huishou-
den ruim 120 euro zullen stijgen. De prijs van PV-panelen daalt 
daarentegen in hoog tempo. In vijf jaar tijd zijn de panelen zo’n 
64% goedkoper geworden. Technisch zijn de panelen zodanig 
ontwikkeld dat ze steeds meer rendement halen.”

Verkaik gaf aan dat de overheid zich heeft verplicht tot duur-
zaam inkopen. Ook woningcorporaties en architecten zijn ver-
plicht om actief met het onderwerp aan de slag gegaan. De EPC 
wordt namelijk steeds verder aangescherpt; het is de bedoe-
ling dat in 2020 de EPC op 0 uitkomt. Het energielabel zal een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen in de verkoop en verhuur 
van woningen. Vanaf 2013 zal een woning zonder energielabel 
zelfs helemaal niet meer kunnen worden verkocht en per  
1 januari 2014 wordt de hoogte van de huurprijs gekoppeld 
aan het energielabel.

Deze ontwikkelingen maken het voor de zakelijke ondernemer 
interessant om ‘duurzaam’ te gaan ondernemen. De opdracht-
gever stelt immers eisen op dit gebied aan haar leveranciers en 
ontwikkelt ook instrumenten om deze ‘duurzaamheid’ in kaart 
te kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de CO2-
ladder, die de compensatie voor CO2-uitstoot inzichtelijk maakt, 
en BREAAM, een systematiek die een kwalificatie hangt aan de 
duurzaamheid van vastgoed.

Zonne-energie
Na zijn inleiding gaf Verkaik het woord aan Merijn de Priester 
van Zondermeer, die als docent aan BDA Dak- en Geveloplei-
dingen verbonden is. De Priester ging nader in op de kosten 

Tijdens Dak Event 2012 verzorgde Dak 
Academie (een samenwerkingsverband 
van BDA Dak- en Gevelopleidingen  
en Tectum) een lezing onder de titel 
‘Wanneer is zonne-energie interessant 
voor de zakelijke klant?’. In dit artikel  
een verslag.

Wanneer is zonne-energie interessant voor de zakelijke klant?

ZONNE-ENERGIE     dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl



ROOFS     13

en baten van systemen voor zonne-energie, meer precies: de 
terugverdientijd en return on investment. Deze wordt bepaald 
door de investering in de panelen te delen door de opbrengst 
maal de levensduur van de panelen. Een eenvoudige rekensom 
laat het rendement zien. De Priester ging uit van een investe-
ring in 10 panelen van 240 Wp van €6000,-. “Een zonnepaneel 
gaat gegarandeerd 25 jaar mee en vergt geen onderhoud. De 
investering komt dan neer op 12 cent per kWh (incl BTW).” 

De baten berekende De Priester op zo’n €400,- per jaar (20 cent 
per kWh, incl. BTW). De terugverdientijd ligt in deze bereke-
ning op 15 jaar, daarna gaat het systeem dus geld opleveren. 
Als geld moet worden geleend om de aanschaf te financieren 
is dat getal hoger omdat immers rente over de lening moet 
worden betaald en het investeringsbedrag dus hoger is. Dit kan 
oplopen tot een kostenpost van wel 50% extra. 

De prijzen van elektra zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk 
gestegen, vooral door de belasting die erop wordt geheven. 
De Priester liet echter zien dat de energiebelasting afneemt 
naarmate het verbruik toeneemt. 

Hij ging vervolgens in op de regelgeving rond het terugleveren 
van zonne-energie aan het net. Aanbieders van elektriciteit zijn 
volgens de Elektriciteitswet artikel 95c verplicht het aanbod van 
duurzaam geproduceerde energie van afnemers te accepteren 
en hier een redelijke vergoeding voor te bieden. Dit zal worden 
gesaldeerd met de energierekening. Dit kan zowel mechanisch 
(via de elektriciteitsmeter, die bij teruglevering gaat terugtellen) 
of administratief. Voor ondernemingen levert dit laatste fiscale 
mogelijkheden op. De kosten op de investering zijn aftrekbaar, 
bijvoorbeeld via de EIA (Energie Investerings Aftrek) of de Klein-
schaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bij een systeemgrootte 
van 10 kWp, een opbrengst van 8330 kWh en een systeemprijs 
van €21.000,- (excl. BTW) kan volgens De Priester een totale 

aftrek opleveren van €35.595,- na vijf jaar. Paul Verkaik voegde 
hieraan toe dat de overheid weinig verdient aan de toepassing 
van zonne-energie en daarom bewust inzet op andere vormen 
van (duurzame) energie. Voor de zakelijke markt echter is de 
investering in zonne-energie juist gunstig.

Dat dit in de toekomst nog veel meer het geval is, liet De 
Priester zien aan de hand van een tabel waarin het prijsverloop 
van zonnestroom werd vergeleken met die van de elektriciteit 
van het net (excl. BTW). Daaruit blijkt dat de prijzen momenteel 
vergelijkbaar zijn, maar dat de prijs van zonnestroom zal dalen, 
waarbij die van de elektriciteit uit het net verder zal stijgen. 

Conclusie was dan ook dat de markt voor zonne-energie ook in 
Nederland toekomst heeft nu de markt steeds minder afhan-
kelijk wordt van subsidies. Dit is de reden dat BDA Dak- en 
Gevelopleidingen onder de vlag van de Dak Academie een cur-
susprogramma voor zowel het kader als dakdekkers/monteurs 
aanbiedt waarmee de markt in staat wordt gesteld de volgende 
stap in de ontwikkeling van zonne-energie te zetten. ■
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Dak acaDemie
DAK ACADEMIE Is EEN ALLIANTIE VAN TECTuM EN BDA DAK- EN GEVEL-
OPLEIDINGEN. TIjDENs DAK EVENT 2012 WERD HET NIEuWE OPLEIDIN-
GENPROGRAMMA VAN DE DAK ACADEMIE GEPREsENTEERD. HET PRAK-
TIjKGERICHTE TRAININGsAANBOD RICHT ZICH OP HET ONTWIKKELEN 
VAN DE COMPETENTIEs VAN DE uTA-MEDEWERKERs EN KADERPERsO-
NEEL, WAARBIj NAAsT VAKTECHNIEK DE fOCus VOORAL GERICHT Is OP 
HET VERBETEREN VAN DE INTERNE EN ExTERNE COMMuNICATIEPROCEs-
sEN EN HET VERDuuRZAMEN VAN DAKEN. HIERBIj KOMEN THEMA’s AAN 
DE ORDE ALs RIsICOMANAGEMENT, CONDITIEMEETMETHODIEKEN EN 
VERDuuRZAMING VAN DAKEN. 

 

verbruik (kWh/jaar)

ENERGIEBELASTING
2011  VERSCHIL

(€/kWh) (€/kWh)

tot 10.000 € 0,1121 € 0,0000

10.000 - 50.000 € 0,0408 € -0,0713

50.000 - 1.000.000 € 0,0109 € -0,1012

boven 10.000.000 niet zakelijk € 0,0010 € -0,1111

boven 10.000.000 zakelijk € 0,0005 € -0,1116

energiebelasting neemt af als verbruik toeneemt!

elektriciteitsprijs en energiebelasting

 
wat brengt de toekomst


