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1 Inleiding

Tot ver in de 19de eeuw werd het leeuwendeel 
van de energie geleverd door mensen, dieren, 
water, wind en allerlei combinaties daarvan. Hout 
was de belangrijkste brandstof. Tot vandaag is de 
energiebehoefte steeds blijven stijgen en zijn we 
zeer sterk afhankelijk van fossiele en nucleaire 
brandstoffen.

Problemen
De oneindige beschikbaarheid van energie en 
energiebronnen is niet langer vanzelfsprekend. 
Toekomstige generaties zullen geconfronteerd 
worden met de eindigheid van de reserves : 
steenkool, aardolie en aardgas raken ooit op. En 
terwijl de voorraad slinkt, neemt de vraag toe. De 
wereldbevolking groeit aan en het energiege-
bruik per hoofd stijgt. Maar er is ook het giganti-
sche probleem van de milieuvervuiling. De ener-
giesector doet daarbij een forse duit in het zakje. 
Zwavel- en koolstofdioxide, koolstofmonoxide, stik-
stof-oxiden... het zijn reststoffen uit de energiesec-
tor die een zware impact hebben op leefmilieu, 
atmosfeer en klimaat - denk maar aan het broei-
kaseffect. Ook het nucleaire afval is een risico en 
belasting voor de komende generaties. De op-
werking en berging blijven een maatschappelijk 
en technisch probleem en wordt steeds duurder 
door strengere milieunormen.

Oplossingen
Voor deze wereldomvattende problemen moe-
ten er dringend oplossingen gezocht worden. 
Duurzame ontwikkeling wil aan de behoeften van 
vandaag voldoen, zonder die van de toekomsti-
ge generaties in het gedrang te brengen. Energie-
gebruik en energieopwekking op een duurzame 
wijze op elkaar afstemmen vraagt om een twee-
zijdige aanpak :

•	 rationeel	energiegebruik	(REG),	d.w.z.	energie- 
 zuinigheid zonder comfortverlies ;

•	 hernieuwbare	 energie	:	 zon,	 wind,	 water	 en 
 biomassa kunnen ook in ons land aangewend 
 worden om energie op te wekken. 

Per bron zijn er verschillende technieken om 
de energie om te zetten in een bruikbare vorm. 
Meestal wordt hernieuwbare energie gebruikt 
voor	 (water)verwarming	en	voor	elektriciteitspro-
ductie.

Troeven van hernieuwbare energie
Hernieuwbare energie heeft volgende voordelen :
 
•	 milieuvriendelijk	en	duurzaam	:	de	diverse	bron- 
 nen zijn onuitputtelijk en veroorzaken tijdens 
 hun hele levenscyclus - van bouw over gebruik 
 tot afbraak - een zeer lage uitstoot van  
 schadelijke stoffen ;

•	 spreiding	 van	 de	 energievoorziening	:	 een	 
 groter aandeel hernieuwbare energie vermin- 
 dert de afhankelijkheid van het buitenland en 
 van internationale spanningen ;

•	 hernieuwbare	energie	kan	voor	meer	werkge- 
 legenheid zorgen en exportkansen bieden.
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Eenheden van Energie & Vermogen
 
Eenheden van energie

1 J = 1 Joule  = eenheid van energie
1 kWh  = 1 kilowattuur = eenheid van energie
1	kWh	(energie)			=	1	kilowatt	(vermogen)	gedurende	1	uur	(tijd)
1 kWh = 3,6 miljoen J = 3,6 MJ

Een elektrisch verwarmingstoestel van 1000 W verbruikt op  
1 uur werking (vol vermogen) 1 kWh.

1 MWh  = 1 megawattuur = 1000 kWh = 103 kWh
1	GWh		 =	1	gigawattuur	 =	1	miljoen	kWh	=	106 kWh
1 TWh  = 1 terawattuur  = 1 miljard kWh  = 109 kWh

Eenheden van vermogen 

Vermogen = energie per tijdseenheid
1 W  = 1 Watt  = eenheid van vermogen
1 W  = 1 Joule per seconde  = 1 J/s
1 kW  = 1 kilowatt  = 1000 W
1 MW  = 1 megawatt  = 1000 kilowatt
1	GW	 =	1	gigawatt	 =	1	miljoen	kW		 =	106 kW 

De totale zoninstraling per jaar op de totale aardoppervlakte is 
gelijk aan 10 000 maal de totale wereldenergievraag per jaar. 
Dat is het theoretische aanbod. Het is de kunst om dat aanbod 
zo goed mogelijk op te vangen en in nuttige energievormen 
om te zetten tegen aanvaardbare kosten.
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Diffuus

Direct

Maandgemiddelde zonne-instraling per dag
op een horizontaal vlak in Ukkel, opgesplitst in direct en diffuus licht.

2 Zonne-energie : toepassingen

2.1 De zon als energiebron 
Net buiten de dampkring van de aarde is het  
energetische vermogen van de zonnestraling  
1353 W/m2 op een vlak loodrecht op de zonne-
straling. Dit wordt de zonneconstante genoemd. 
Omgerekend per jaar en per m2 aardopper-
vlak betekent dit gemiddeld iets minder dan  
2000 kWh/m2.jaar. In de Benelux ontvangen wij 
ongeveer 1000 kWh/m2.jaar. Door de hogere 
breedtegraad	 (52°	 noorderbreedte)	 levert	 de	
zonnestraling minder energie per m2, en de vaak 
voorkomende bewolking “verstrooit” de zoninstra-
ling tot zogenaamd “diffuus” licht : het gelijkmatig 
uit alle richtingen komende daglicht bij volledig 
bewolkte hemel. Maar ook bij heldere hemel is 
een klein deel van de lichtinstraling diffuus - van-
daar de helderblauwe kleur van de hemel. Over 

een heel jaar bereikt ongeveer 60 % van de totale 
zoninstraling ons hier in de vorm van diffuus licht, 
dat ook in nuttige energie wordt omgezet door 
zonne-energiesystemen.

Het is duidelijk dat zonlicht een wisselend aanbod 
heeft : gedeeltelijk onvoorspelbaar, afhankelijk 
van bewolking - gedeeltelijk voorspelbaar door 
de meetkundig gekende positie van de zon t.o.v. 
een waarnemer, in functie van de dag en het uur 
(verschillen	in	daglengte	en	zonnehoogte).

2.2 Toepassingen 
Zonne-energie kan op verschillende manieren 
nuttig gebruikt worden : als lichtbron, als drijvende 
kracht bij natuurlijke ventilatie, voor warmtepro-
ductie	en	voor	elektriciteitsproductie.	Ruimer	be-
keken ontstaat ook windenergie door wisselende 
zonnewarmte en doet zonlicht planten groeien 
die we als biomassa kunnen gebruiken voor ener-
gieproductie. Bij de toepassing van zonne-energie 
in gebouwen kan naast een optimaal gebruik van 
daglicht ook de rechtstreekse bezonning via de 
ramen bijdragen aan de ruimteverwarming. Dat 
kan door een doorgedreven isolatie, optimaal 
ontwerp	en	oriëntatie	van	de	beglazing	(voldoen-
de zuidgerichte verticale ramen, minimale noord-
gerichte	ramen),	en	aandacht	voor	zonwering	en	
daglichttoetreding. Dit wordt soms ook “passieve” 
zonne-energie genoemd.

Een eerste vorm van “actieve” zonne-energie is de 
zonneboiler. Een zonnecollector op het dak vangt 
invallend zonlicht op en zet het om in warmte voor 
sanitaire en stooktoepassingen.
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Zoninstraling en diffuus deel bij verschillende 
weersomstandigheden

Weersomstandigheden  Globale straling Diffuus deel
   [W/m2] [%]

• blauwe hemel  600 - 1.000  10 - 20
   zonder wolken   

•	 mistig	bewolkt,		 	 200	-	400	 20	-	80
			 (zon	zichtbaar	als	gele	schijf)	

•	 zwaar	bewolkt	 	 50	-	150	 80	-	100

Diffuus en direct zonlicht

diffuse straling

directe straling

diffuse straling

diffuse straling

In fotovoltaïsche zonne-energiesystemen zetten 
zonnecellen het opgevangen licht rechtstreeks 
om in elektriciteit via een totaal ander werkings-
principe dan de thermische systemen.

Meer informatie in de brochure “Elektriciteit uit 
zonlicht” via www.energiesparen.be/publicaties.

Deze toepassingen van zonne-energie werken zo-
wel bij diffuus als bij direct zonlicht, maar bij direc-
te instraling is de opbrengst natuurlijk wel hoger.

Deze brochure geeft meer inzicht in de verschil-
lende thermische zonne-energiesystemen voor 
water- en ruimteverwarming. Ze wil ook een hand-
leiding bieden voor wie denkt aan een eigen zon-
neboiler op het dak.

http://www.energiesparen.be/publicaties
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zonnecollector

regeling

naverwarming

voorraadvat

3 De zonneboiler : samenstelling

In de volgende hoofdstukken lichten we elk van 
de basiscomponenten van een zonneboiler toe.

De zonnecollector op het dak vangt het invallen-
de zonlicht op en zet het, via de absorber, om in 
warmte. De absorber geeft de warmte door aan 
een warmtetransporterende vloeistof. Meestal 
water, of een mengsel van water met glycol.

In de primaire kringloop circuleert de warmte-
transporterende vloeistof tussen de collector en 
de warmtewisselaar van het voorraadvat. De 
vloeistof neemt warmte op in de collector en 
geeft die af aan het water in het voorraadvat, 
daarna keert ze terug naar de collector om nog 
meer warmte op te laden.

Het voorraadvat stockeert de zonnewarmte tot 
wanneer we ze kunnen gebruiken. Het water in 
het	voorraadvat	kan	gemakkelijk	60°C	worden.

De randapparatuur : eventueel zorgt een circula-
tiepomp voor het rondpompen van de warmte-
transporterende vloeistof in de primaire kringloop. 
Het regelsysteem zorgt ervoor dat de opgeslagen 
warmte niet verloren gaat wanneer de zon niet 
schijnt. Het beschermt eveneens tegen bevriezing 
en oververhitting.

In België is een zonneboiler altijd gekoppeld aan 
een naverwarming, bijvoorbeeld een geiser of 
CV-installatie.	Als	er	even	te	weinig	zon	is,	springt	
de naverwarming bij om de ideale temperatuur 
te bereiken.
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absorber

buizenstelsel met vloeistof

afdekplaat

isolatiemateriaal

4 De zonnecollectoren

Volgende collectoren werken volgens verschil-
lende principes, maar hebben een vergelijkbare 
opbrengst en toepassingsgebied. Deze noemen 
we standaardcollectoren.

Vlakkeplaatcollectoren
De	 collector	 wordt	 meestal	 op	 een	 (plat	 of	 
hellend)	 dak	 gemonteerd.	 Op	 een	 hellend	 dak	
ziet hij eruit als een groot dakvenster.

Een vlakkeplaatcollector is een ondiepe bak  
(±	10	cm),	waarin	de	verschillende	onderdelen	in	
lagen zijn aangebracht.

De absorber
 
De absorber is een metalen plaat met aan de 
bovenzijde een warmteabsorberende laag. In de 
absorber is een buizenstelsel verwerkt waar een 
vloeistof	doorheen	kan	stromen.	Gewoonlijk	is	dat	
water, soms aangevuld met additieven.

De zon drijft de temperatuur van de absorber op. 
Die zijn warmte afgeeft aan de vloeistof in de  
buizen. Om die warmte optimaal te gebrui-
ken, moeten verliezen zo veel mogelijk beperkt  
worden. 

Een gewone zwarte absorber heeft een hoge  
absorptiecoëfficiënt	 en	 een	 even	 hoge	 emissie-

coëfficiënt.	 De	 absorptiecoëfficiënt	 geeft	 aan	
in welke mate zonnestraling opgevangen en in 
warmte	 omgezet	 wordt.	 De	 emissiecoëfficiënt	
speelt een rol bij de warmteverliezen door straling.
Een spectraal selectieve laag combineert een 
hoge	 absorptiecoëfficiënt	 én	 een	 lage	 emissie-
coëfficiënt	:	dat	 zorgt	voor	een	goede	absorptie	
van zonlicht, met een beperkt warmteverlies door 
straling. Hierdoor stijgt de opbrengst in belangrijke 
mate.

Het isolatiemateriaal 

Isolatiemateriaal aan de achterzijde van de ab-
sorber beperkt de warmteverliezen. Het materiaal 
moet	hittebestendig	zijn	(bv.	glaswol	zonder	bind-
hars).	

De afdekplaat 

Aan	 de	 voorzijde	 van	 de	 absorber	 zorgt	 de	
wind	 voor	 convectieverlies	 (afkoeling).	 Dat	 
verlies neemt toe naarmate de buitenlucht kouder 
wordt. Ook de windsnelheid speelt een belang-
rijke rol. Om het convectieverlies te verminderen, 
wordt de absorber afgedekt met transparante 
glasplaat en een luchtspouw van enkele cm. 

Afdekplaten	in	synthetische	materialen	zijn	minder	
duurzaam omdat ze lijden onder de UV-straling.
 
Omdat glas een deel van de invallende zonne-
straling weerkaatst en zelf ook een deel absor-
beert, gaat de voorkeur naar ijzerarm glas met 
een hoge doorlaatbaarheid. Om beter bestand 
te zijn tegen mechanische en thermische schok-
ken, wordt gehard glas gebruikt.
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Vacuümcollectoren
Vacuüm is een perfecte isolator. Een dichting 
zorgt voor een blijvend vacuüm, waardoor warm-
teverliezen minimaal worden. Voor eenzelfde  
oppervlakte zijn vacuümsystemen meestal duur-
der, maar ze hebben een hoger rendement. Dat 
komt vooral tot uiting als het water aan een hoge 
temperatuureis moet voldoen.

Vlakkeplaatvacuümcollector

Dit systeem leunt sterk aan bij een gewone vlak-
keplaatcollector.

Door een perfecte dichting en steuntjes tussen het 
glas en de achterwand, kan de collector onder 
vacuüm werken. De prestaties zijn nog beter als 
het	 vacuüm	 (in	 werkelijkheid	 lucht	 bij	 zeer	 lage	
druk)	door	krypton	(bij	zeer	lage	druk)	vervangen	
wordt.

Heatpipe in vacuümbuis

Deze collector is opgebouwd uit een aantal naast 
elkaar geplaatste glazen vacuüm buizen. Daarin 
bevindt zich een smalle absorber verbonden aan 
een zogenaamde “heatpipe”. Dat is een gesloten 
buis waarin een speciale vloeistof zit. De vloeistof 
verdampt onder invloed van de zon. De damp 
verspreidt zich over de buis en condenseert bo-
venaan, waar de buis in contact staat met een 
koelvloeistof.

De condenserende damp geeft zijn warmte af 
aan de koelvloeistof, die in een tweede gesloten 
circuit circuleert. De opgewarmde koelvloeistof 
gaat dan naar de warmtewisselaar in het voor-
raadvat en zo terug naar de heatpipe. In de  
heatpipe stroomt het condensaat naar beneden 
en de cyclus kan opnieuw beginnen.

Pompcirculatie in vacuümbuis

Een variant op de vacuümbuis met heatpipe is 
de vacuümbuis met pompcirculatie, waarbij de  
heatpipe vervangen is door twee concentrische 
buizen. Een pomp laat glycol door de buizen 
stromen. Deze buizen kunnen ook horizontaal  
geplaatst zijn.

Dubbelwandige glazen buis

Twee	 concentrische	 glazen	 buizen	 zijn	 aan	 één	
zijde half bolvormig gesloten en aan de andere 
zijde met elkaar versmolten, zoals bij een thermos-
fles.	De	ruimte	tussen	beide	buizen	is	vacuüm.	De	
buitenzijde van de binnenbuis is spectraal selec-
tief zwart en door het vacuüm beschermd tegen 
vocht en vuil. Een aantal vacuümbuizen wordt 
naast elkaar geplaatst en vormt de collector.

Spiegels achter de buizen zorgen ervoor dat ook 
de achterzijde van de binnenste buis genoeg 
warmte krijgen. Een metalen warmtewisselaar 
neemt de warmte van de buis op en draagt het 
over aan koperen buisjes waarin een warmte-
transporterende vloeistof stroomt. De vloeistof 
wordt naar de warmtewisselaar in het voorraad-
vat gepompt.

Geïntegreerde collectoren
Bij een geïntegreerd systeen zijn het voorraad-
vat	 en	 de	 collector	 tot	 één	 geheel	 verwerkt.	
Een pomp en een elektronische regeling zijn niet  
nodig en het systeem bespaart ruimte in huis. Door 
integratie zijn er minder componenten waardoor 
de aankoopprijs en de plaatsingskosten dalen.  
Omdat de collector zwaarder is, is extra aandacht 
nodig voor de draagkracht van het dak.

Nokcollector

De nokcollector is buisvormig en wordt geplaatst 
op de nok van het dak. Het bestaat uit een trans-
parante kap met daaronder een koperen mantel 
met een zwarte spectraal selectieve laag die het 
roestvrij stalen voorraadvat omhult.

De nokcollector bestaat uit twee in elkaar  
gemonteerde buizen. De inhoud van de binnenste 
buis dient als voorraadvat voor het warme water. 
De buitenkant van de buitenste buis absorbeert 
de zonnewarmte. Tussen de binnen- en buiten-
buis is een vacuümruimte met gedemineraliseerd  
water. Door de zonnewarmte verdampt dit water. 
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De damp condenseert tegen het voorraadvat en 
verwarmt zo het water dat erin zit.

De opstelling van de collector

Oriëntatie en helling van de zonnecollectoren

Een zonnecollector is optimaal geplaatst als de 
jaaropbrengst		maximaal	 is	(in	de	figuur	gelijkge-
steld	aan	100	%).	Onderstaande	figuur	geeft	(voor	
Ukkel)	 de	 relatieve	 zoninstraling	 op	 een	 zonne-
collector weer in functie van de oriëntatie en de  
hellingshoek ten opzichte van een systeem met 
optimale oriëntatie en hellingshoek. In België 
wordt 100 % gehaald op een zuidgerichte opstel-
ling	met	 36°	 hellingshoek	 (het	 zwarte	punt	 in	de	
figuur).	 Er	 is	 een	 tamelijk	 brede	 zone	 waarin	 de	
jaaropbrengst slechts 5 % lager dan het maximum 
ligt: voor oriëntaties tussen zuidoost en zuidwest, 
en	hellingshoeken	tussen	20°	en	60°	(bij	zuidwaart-
se	opstelling).	Dat	komt	door	het	belang	van	de	
diffuse straling in ons klimaat - en die komt uit alle 
hoeken.

Bij een plaatsing pal op het oosten of het westen 
is de opbrengst tot 20 % lager. Opbrengstverliezen 
kunnen gecompenseerd worden door een gro-
tere collectoroppervlakte, maar dat vertaalt zich 
in de kostprijs.
 
Ook op een plat dak kan een collector worden 
gemonteerd. Die wordt dan schuin opgesteld met 
een frame. Het voordeel van een platdakopstel-
ling is dat de collector ideaal georiënteerd kan 
worden. Het frame en de beschermende laag 
aan de achterzijde van de collector zorgen wel 
voor bijkomende kosten.

Verticaal	geplaatste	collectoren	 (op	een	gevel)	
leveren op jaarbasis 25 tot 30 % minder dan een 
ideale opstelling. Het is vooral in de winter dat ze 
een behoorlijk resultaat behalen, wat interessant is 
voor woningverwarming.

Bij nokcollectoren heeft de oriëntatie weinig of 
geen invloed op de opbrengst en is de hellings-
hoek niet van toepassing.

Beschaduwing

Schaduw van naburige objecten vermindert de 
opbrengst. Daarom is het belangrijk om bij de 
planning al oog te hebben voor toekomstige ge-
bouwen en groeiende bomen.

Warmteverliezen

Om warmteverliezen te beperken, is het belangrijk 
om de afstand tussen de collector, het voorraad-
vat en de naverwarming zo klein mogelijk te hou-
den. Naast de collector worden ook de leidingen 
best goed geïsoleerd.



10

5 De warmteopslag

Het voorraadvat
Het voorraadvat is een geïsoleerd waterreservoir. 
Het houdt het zonverwarmd water op tempera-
tuur tot er vraag naar is.

De warmtewisselaar vormt een scheiding tussen 
het	 gebruikswater	 (leidingwater)	 en	 de	warmte-
transporterende vloeistof. Vaak is het een spiraal-
vormig opgerolde buis die ondergedompeld is in 
het gebruikswater, meestal in het onderste deel 
van het voorraadvat.

Een voorraadvat heeft vier aansluitingen : twee 
voor	 het	 gebruikswater	 (koud	 en	 warm	 leiding-
water)	 en	 twee	 voor	 de	 warmtewisselaar	 (voor	
de	 verbinding	 met	 de	 zonnecollector).	 Om	 
corrosie te voorkomen in geëmailleerde stalen  
vaten, moeten voorzorgen genomen worden. 
Dat	kan	door	een	magnesiumanode	(met	jaarlijks	 
nazicht)	 of	 een	 elektronische	 bescherming	 
(onderhoudsvrij)	 te	 plaatsen.	 Bij	 vaten	 uit	 roest-
vrij	 staal	 (RVS)	 is	geen	extra	bescherming	nodig.	 
RVS	316	is	beter	bestand	tegen	chloor	in	water	dan	
RVS	304.	Verder	hangt	bij	RVS	de	kwaliteit	ook	van	 
de gladheid af, vooral van de lasnaden.  
Omdat het voorraadvat in verbinding staat met het  
openbare drinkwaternet, is het verplicht om een 

inlaatcombinatie te plaatsen. Die bestaat uit een 
overdrukbeveiliging en een terugstroombeveili-
ging. 

Meer informatie hierover op www.belgaqua.be.

De werking
Warm gebruikswater wordt aan de bovenzijde af-
getapt, terwijl onderaan nieuw koud water aan-
gevoerd wordt. In het vat zijn voorzieningen om 
menging tegen te gaan. Hierdoor en ook door 
het feit dat warm water lichter is dan koud water, 
ontstaat tijdens het aftappen een temperatuur-
gelaagdheid. Op dat moment kan de installatie 
werken - in voor de zon gunstige omstandigheden 
(koud	water	opwarmen)	-	terwijl	er	in	het	bovenste	
deel van het voorraadvat toch nog warm water 
beschikbaar blijft.

Om de temperatuurgelaagdheid effectief te be-
nutten, wordt de voorkeur gegeven aan een verti-
caal opgesteld voorraadvat uit een materiaal dat 
relatief slecht de warmte geleidt. In dat opzicht is 
staal beter dan koper.

http://www.belgaqua.be
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6 De naverwarming

De zonnecollector verwarmt het koude leiding-
water	 (met	 een	 temperatuur	 tussen	 5	 en	 15°C)	
tot een temperatuur die kan schommelen tussen 
10	 en	 90°C,	 afhankelijk	 van	 het	 aanbod	 zonne-
energie en de hoeveelheid afgetapt water. Bij te 
lage watertemperatuur wordt de naverwarming 
ingeschakeld. De naverwarming krijgt aan haar 
ingang dus water van erg variabele temperatu-
ren binnen.
 
Bij voorraadtoestellen is dat meestal geen pro-
bleem. 

Bij doorstroomtoestellen bestaat er gevaar van 
stoomvorming, en moet worden nagegaan of het 
toestel combineerbaar is met een zonneboiler.

6.1 Doorstroomtoestellen
Bij doorstroomtoestellen wordt het water naver-
warmd als de warmwaterkraan opengaat.

Gasgeisers

De meeste producenten bieden ondertussen 
gasgeisers aan die gevoed mogen worden met 
warm water uit een zonneboiler. Indien u een be-
staande naverwarming wenst te combineren met 
de zonneboiler, informeert u zich hierover best bij 
de producent of leverancier.

Combiketels 

Een combiketel is een ketel die tegelijk zorgt voor 
sanitair warm water en voor centrale verwarming, 
uiteraard in gescheiden circuits. Niet alle combi-
ketels kunnen zonder voorzorgen als naverwarmer 
dienst doen.

6.2 Voorraadtoestellen

Voorraadtoestellen met één warmtewis-
selaar

De naverwarming gebeurt aardgasgestookt of 
met een ingebouwde warmtewisselaar aangeslo-
ten	op	de	CV-ketel.	Omdat	ze	thermostatisch	ge-
regeld worden, kunnen deze toestellen in principe 
zonder probleem met warm water uit een zonne-
boiler	gevoed	worden.	Als	u	zo’n	voorraadtoestel	
heeft, kan u ze behouden mits de koudwateraan-
sluiting door de warmwateraansluiting van de 
zonneboiler	(serieschakeling)	vervangen	wordt.

Voorraadtoestellen met twee warmtewis-
selaars (duoboiler)

Bij een duoboiler wordt de nodige energie voor 
naverwarming	door	een	CV-ketel	(of	een	elektri-
sche	 weerstand)	 geleverd.	 De	 warmtewisselaar	
(of	 elektrische	 weerstand)	 bevindt	 zich	 in	 het	 
bovenste deel van het voorraadvat. Een tweede 
warmtewisselaar bevindt zich in het onderste deel 
van het voorraadvat. Deze is op de zonnecollec-
tor aangesloten. Dit is een goed en plaatsbespa-
rend systeem als er nog geen warmwaterinstalla-
tie aanwezig is.

Elektrische boilers

Een elektrische boiler bestaat uit een voorraad-
vat met ingebouwde elektrische weerstand. De 
elektrische	weerstand	wordt	bij	voorkeur	enkel	 ’s	
nachts		geactiveerd	(nachttarief).	Maar	zelfs	dan	
blijft elektrisch verwarmen duurder dan verwar-
men op aardgas of stookolie.

6.3 De warmtepomp
Een warmtepomp maakt gebruik van omgevings-
warmte om de woningen sanitair water te verwar-
men. Een warmtepomp haalt warmte uit water, 
de grond of de lucht en geeft die warmte op een 
hogere temperatuur af aan het verwarmings- 
systeem	 (woningverwarming,	 sanitair	 warm	 
water).	

Hoe hoger de temperatuur van de warmtebron 
(water,	grond,	lucht)	en	hoe	lager	de	temperatuur	
van	 het	 warmteafgiftesysteem	 (woningverwar-
ming,	 sanitair	warm	water),	 hoe	hoger	de	winst-
factor van de warmtepomp.

Meer informatie in de  brochure “Warmtepompen 
voor woningverwarming” via
www.energiesparen.be/publicaties.

http://www.energiesparen.be/publicaties
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Bij	ongeveer	90	°C	 in	het	voorraadvat	wordt	de	pomp	uitge-
schakeld	 (veiligheidsuitschakeling).	 In	 de	 collector	 kan	 de	
temperatuur dan oplopen. De uitzetting die hieruit voortvloeit 
wordt opgevangen door het expansievat, of in extreme geval-
len door het overdrukventiel.

7 De primaire kringloop en randapparatuur

In de primaire kringloop circuleert de warmte-
transporterende vloeistof tussen de collector en 
de warmtewisselaar van het voorraadvat. De 
vloeistof	neemt	 (via	de	collector)	warmte	op	en	
geeft die af aan het voorraadvat. Daarna keert ze 
terug naar de collector om nog meer warmte op 
te halen. Om warmteverliezen via het buizenstel-
sel te beperken, is de primaire kringloop best zo 
kort	mogelijk	én	goed	geïsoleerd.

Meestal zorgt een circulatiepomp voor het rond-
pompen van de warmtetransporterende vloeistof 
in de primaire kringloop. Het regelsysteem zorgt 
ervoor dat de opgeslagen warmte niet verloren 
gaat wanneer de zon niet schijnt. Het beschermt 
ook tegen bevriezing en oververhitting.

Bij geïntegreerde collectoren zijn een pomp, een 
elektronische regeling en een elektrische aanslui-
ting	niet	nodig	(zie	hoofdstuk	4	Collectoren).

7.1 Systemen met glycol
’s	Nachts	bij	open	hemel	is	de	temperatuur	in	de	
collector heel wat lager dan de buitentempera-
tuur. Om bevriezing van de collectorvloeistof te 
voorkomen, is de collector met een niet-giftig 
mengsel	(bv.	propyleenglycol	in	water,	met	addi-
tieven	ter	voorkoming	van	corrosie)	gevuld.	Deze	
vloeistof	 biedt	 vorstbescherming	 tot	 -27°C	 en	 is	
ook bestand tegen hoge temperaturen. 

Vanwege de giftigheid mag men zeker niet ex-
perimenteren met glycol die gebruikt wordt voor 
auto’s.

De circulatiepomp draait alleen als de tempera-
tuur in de collector enkele graden hoger is dan 
in het voorraadvat. Steeds meer worden pom-
pen met variabel toerental toegepast, om het  
systeemrendement te verhogen en om elektrische 
energie te besparen.

Onder gewone omstandigheden  blijft de tempe-
ratuur	 in	het	voorraadvat	onder	de	80°C,	en	vol-
staat het expansievat om de thermische uitzetting 
in de collectorkringloop op te vangen.

Bij	 langdurige	afwezigheid	(bv.	 tijdens	de	zomer-
vakantie)	kan	de	temperatuur	in	het	voorraadvat	
hoger	worden	dan	80°C.

De beveiliging tegen koken gebeurt dan op twee 
niveaus : via de pompsturing en via het expansie-
vat.

Als	 het	 water	 in	 het	 voorraadvat	 de	 maximum-
temperatuur	nadert	(ingesteld	op	bv.	80°C)	wordt	
de pomp uitgeschakeld. De collectortempera-
tuur	kan	verder	oplopen.	Bij	bv.	120°C	 in	de	col-
lector wordt de pomp opnieuw ingeschakeld om 
de collector af te koelen. Zo zal de temperatuur in 
het voorraadvat natuurlijk verder stijgen.

7.2 Terugloopsystemen
Als	de	buitentemperatuur	te	laag	wordt,	schakelt	
de pomp vanzelf uit en zo stroomt de collector-
vloeistof in een terugloopreservoir. Omdat de 
collector op dat ogenblik leeg is en het terug-
loopreservoir in het gebouw staat, zal de collec-
torvloeistof niet bevriezen. Hier kan dus gewoon 
water	als	collectorvloeistof	gebruikt	worden.	Als	er	
weer voldoende zon is en de pomp start, wordt 
het water uit het terugloopreservoir opnieuw naar 
de collector gepompt.

Bij deze systemen is het belangrijk dat de collector 
hoger geplaatst wordt dan het terugloopreservoir. 
De leidingen moeten zorgvuldig hellend worden 
opgesteld, zodat ze zeker kunnen leeglopen.

Bij een terugloopsysteem kan het voorraadvat 
zeer eenvoudig beveiligd worden tegen overver-
hitting.	 Bij	 99°C	 in	de	collector	 of	 bij	 85°C	 in	 het	
voorraadvat wordt de pomp uitgeschakeld. De 
collector, die op dat moment alleen met lucht  
gevuld is, kan dan zeer warm worden,  maar is 
hiertegen bestand.



13

8 Eigenschappen van installaties voor thermische
 zonne-energie
Actieve	zonthermische	installaties	worden	samen-
gesteld en opgebouwd in functie van hun toe-
passing. De toepassing bepaalt een aantal eigen-
schappen van de installatie.

8.1 Eigenschappen van de zonneboiler
Sanitair warm water hebben we op relatief hoge 
temperatuur en in relatief kleine hoeveelheden 
nodig. Voor deze toepassing gebruiken we dan 
ook “afgedekte” collectoren of vacuümcollec-
toren.	 Een	 voorraadvat	 (apart	 of	 geïntegreerd)	
volstaat als warmteopslag. In principe kan elk  
systeem van naverwarming toegepast worden. 

De watertemperatuur kan vaak zeer hoog oplo-
pen	waardoor	verbrandingsrisico’s	voor	de	gebrui-
kers ontstaan. Een thermostatische mengkraan is 
aanbevolen om koud water met dit warme water 
te vermengen tot de gewenste temperatuur.

De opbrengst

Een zonneboiler met naverwarming verbruikt heel 
wat minder energie dan een volledige opwar-
ming van het sanitair warm water door een klas-
siek verwarmingssysteem op stookolie, aardgas of 
elektriciteit:

•	 zelfs	bij	onvoldoende	zon	gebeurt	nog	steeds 
 een voorverwarming van het water ;

•	 bij	 voldoende	 aanbod	 aan	 zonne-energie	 
	 (tijdens	 de	 zomer)	 kan	 de	 naverwarming	 
 volledig worden uitgeschakeld. Hierdoor  
 worden stilstandverliezen op de naverwarming  
 vermeden, deze kunnen in de zomer aanzien- 
 lijk zijn.

De energiebesparing van een zonneboiler hangt 
dus ook af van het rendement van de naverwar-
ming.

De dimensionering

De collectoroppervlakte en de inhoud van het 
voorraadvat moeten afgestemd worden op de 
warmwaterbehoefte en het aftappatroon. Een 
installatie met een te grote dekkingsgraad is tech-
nisch mogelijk, maar de besparing zou niet opwe-
gen tegen de investering.

De ideale grootte is in belangrijke mate een eco-

nomische beslissing. Bij grote systemen worden 
verschillende simulaties uitgevoerd. De energie-
besparingsmogelijkheden worden berekend en 
er wordt rekening gehouden met economische 
parameters	 zoals	de	 investering	 (=	 kosten	 –	 sub-
sidie),	de	intrest	en	de	geschatte	evolutie	van	de	
energieprijs. De meest geschikte keuze valt veelal 
samen met de kortste terugbetalingstermijn.

Merk op :
  
•	 de	terugbetalingstermijn	wordt	korter	naarma- 
 te de energieprijzen stijgen ;

•	 de	verwachte	levensduur	van	de	zonnecollec- 
 tor is meer dan 30 jaar. Voor de andere  
 onderdelen is de verwachting 20 jaar.

De dimensionering van de installatie gebeurt op 
basis van het te verwachten warmwaterverbruik, 
dat op zijn beurt bepaald wordt door de gezins-
grootte. De collectoren moeten uw water tot een 
temperatuur	 van	 60°C	 kunnen	 opwarmen.	 Voor	
een gemiddelde warmwatergebruik van 50 liter 
per persoon wordt ongeveer 1 m² zonnecollector 
per bewoner voorzien. De capaciteit van het op-
slagvat wordt berekend op 50 tot 60 liter per m² 
zonnecollector.

Het volume van het voorraadvat kan best iets gro-
ter zijn dan het dagverbruik, zodat dat er ook op 
slechte en regenachtige dagen voorverwarmd 
water beschikbaar is. 

Voor heel grote systemen is het van belang om 
het waterverbruik goed in te schatten.

Als	 algemene	 regel	 kan	 men	 stellen	 dat	 de	 
zonneboiler zo wordt gedimensioneerd dat deze  
ongeveer 50 % van de warm waterbehoefte op 
jaarbasis kan leveren.

Wanneer u een zonneboiler wenst te plaatsen, zal 
het installatiebedrijf een gedetailleerde bereke-
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ning van de gemiddeld verwachte jaarlijkse ener-
gieopbrengst of geproduceerde zonthermische 
energie	 (in	 kWh/jaar)	 maken.	 Hiervoor	 baseert	
ze zich op de verwachtte warmwaterverbruik 
en de verwachtte zoninstraling. En houdt ze ook  
rekening met beperkende factoren, zoals de hel-
lingshoek en oriëntatie en mogelijke beschadu-
wing van de collectoren.

De kostprijs

Een gezin van vier personen betaalt voor een zon-
neboiler met een collectoroppervlakte van 4,2 m2 
en een voorraadvat met een inhoud van 250 liter 
gemiddeld	ongeveer	4000	euro	(exclusief	BTW,	in-
clusief installatiekosten, exclusief eventuele naver-
warming).

De plaatsing

Een team van twee monteurs slaagt er meestal in 
om	een	huishoudelijke	zonneboiler	op	één	werk-
dag te monteren. Dat houdt in :

•	 de	 collector	 op	 het	 dak	 bevestigen	 en	 
 regendicht afwerken ;

•	 het	voorraadvat	monteren	en	verbinden	met
 de naverwarming ;

•	 de	 leidingen	 (met	 pomp	 en	 regeling)	 tussen 
 collector en voorraadvat monteren en  
 isoleren ;

•	 de	zonneboiler	in	dienst	stellen.

Voor de collector kiezen ze het meest zuidelijk ge-
oriënteerde dakdeel vrijwaard van de schaduw 
(bijvoorbeeld	afkomstig	van	bomen,	woningen	of	
schoorstenen).

Het onderhoud

Zonneboilers werken volautomatisch. Ze vergen 
minder onderhoud dan een traditionele warmwa-
terinstallatie. In elk geval liggen de onderhouds-
kosten veel lager dan de besparing die een zon-
neboiler jaarlijks oplevert.

Stof en vuil op collectorplaten wordt door de re-
gen afgespoeld. De afdekplaat van de collector 
bestaat meestal uit gehard glas, wat zo goed als 
breukvrij	is.	Als	de	collector	daarenboven	goed	op	
het dak, bevestigd is, riskeert men geen schade bij 
storm of hagelslag.

8.2 Eigenschappen van de combi- 
  installatie
Ook hier worden standaardcollectoren gebruikt. 
De collectoroppervlakte is gewoonlijk minstens 10 
à 15 m2. De warmte van de collectoren wordt op-
geslagen in een buffervat van 500 tot 1000 liter. 
Zodra er warmtebehoefte is, kan de vereiste ener-
gie uit het vat worden getapt. De warmteopslag 
beperkt zich daarom tot een kortere periode van 
maximum 1 of 2 dagen.

Naast een goede temperatuurgelaagdheid in 
het voorraadvat is het van groot belang dat er 
gewerkt wordt met een verwarmingssysteem op 
lage	 temperatuur	 (vloer-	 of	 wandverwarming)	
in combinatie met een zeer goed geïsoleerde 
woning. Het aandeel van de zon zal in klassieke 
oudere woningen 10 à 25 % van de verwarmings-
behoefte kunnen dekken. Bij woningen met een 
laag E-peil en passiefhuizen kan een correct gedi-
mensioneerde zonneboiler-combisysteem wel tot 
50 % en meer van de verwarmingsbehoefte reali-
seren. 100 % dekking is in ons klimaat niet mogelijk 
en daarom blijft in vele gevallen een aanvullend 
verwarmingssysteem noodzakelijk.
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9 Gezondheidsaspecten

10 Wettelijke vereisten

Legionella

Legionella pneumophila is een bacterie die van 
nature in water voorkomt. Via  verneveling kunnen 
de bacteriën ingeademd worden en aanleiding 
geven	 tot	 een	 longontsteking	 (veteranenziekte)	
of	 een	 grieperig	 syndroom	 (Pontiac	 fever).	 Het	
water	in	leidingen	is	niet	altijd	legionellavrij.	Groei-
bevorderende factoren zijn :

•	 een	watertemperatuur	tussen	de	25	en	55°C	;

•	 stilstaand	water	;	

•	 een	 biofilm	 op	 de	 binnenwanden	 van	 de	 
 leidingen. 

Net zoals airconditioningsystemen, douches, 
boilers, wateronthardingssystemen, tuinslangen, 
sproeiers	 en	 hogedrukreinigers,	 zijn	 ook	 (zonne-)
boilers	 risicovolle	 locaties.	 Risico’s	op	besmetting	
met Legionella pneumophila zijn met enkele sim-
pele maatregelen te voorkomen.

Meer informatie op de website van het Vlaams 
Agentschap	Zorg	en	Gezondheid	:
www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.aspx

De vrijstelling is niet geldig als er een strijdigheid 
bestaat	 met	 andere	 regelgeving	 (beschermde	
erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plan-
nen).

Andere	 plaatsingen	 van	 zonneboilers,	 zoals	 bij-
voorbeeld in de voortuin of op de voorgevel, blij-
ven vergunningsplichtig.

Het is dus aangeraden om u vooraf goed te infor-
meren. 
Meer informatie op www.ruimtelijkeordening.be.

U kunt ook steeds navragen bij de gemeentelijke 
dienst	 Ruimtelijke	 Ordening	 of	 u	 aan	 alle	 voor-
waarden voor vrijstelling voldoet.

Bouwvergunning

Het plaatsen van zonneboilers is in principe ver-
gunningsplichtig.	Maar	de	Vlaamse	Regering	stel-
de zonneboilers in een groot aantal gevallen vrij 
van de vergunningsplicht.

Op een plat dak is de plaatsing vrijgesteld als de 
installatie niet hoger dan 1 meter boven de dak-
rand komt. Op een hellend dak moeten ze geïnte-
greerd worden in het dakvlak, d.w.z. :

•	 ofwel	bovenop	de	 feitelijke	dakbedekking	en 
 dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele
 centimeters erboven gemonteerd ;

•	 ofwel	 tussenin	 of	 ter	 vervanging	 ervan	 zijn 
 geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking 
 fungeren.

http://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.aspx
http://www.ruimtelijkeordening.be
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11 Kwaliteitsbewaking

Slecht ontwikkelde of onnauwkeurig geplaatste 
installaties kunnen voor technische defecten zor-
gen en / of het beoogde rendement niet halen.

Kwaliteit en opbrengst van zonneboilers  en an-
dere hernieuwbare energiesystemen zijn van-
daag essentiële items geworden, zowel voor de 
overheden die uitdagende doelstellingen inzake 
hernieuwbare energie moeten waarmaken, als 
voor de milieubewuste eigenaar die steeds meer 
aandacht voor de rentabiliteit van zijn investering 
heeft. De keuze van een goede installateur is dus 
uiterst belangrijk.

Recent	 werd	 een	 nieuw	 kwaliteitscentrum	 voor	
kleinschalige hernieuwbare energiebronnen op-
gericht	:	 “Quest	 vzw”	 (“Kwaliteitscentrum	 voor	
kleinschalige	 hernieuwbare	 energiebronnen”).	
Het kwaliteitscentrum is in eerste instantie gericht 
op kwaliteitsbewaking van kleinschalige her-
nieuwbare energietoepassingen, met name ther-
mische en fotovoltaïsche zonne-energiesystemen 
en warmtepompsystemen.

Om particulieren en eindgebruikers van duur-
zame, kleinschalige energiesystemen te helpen 
bij hun keuze van installatiebedrijven heeft Quest 
vzw,	 in	 samenwerking	 met	 de	 vzw	 Construction	
Quality, strenge lastenboeken uitgewerkt. De ge-
labelde installatiebedrijven zijn te herkennen aan 
de	volgende	logo’s	:

Erkende installatiebe-
drijven voor zonneboi-
lers herkent u aan het 
logo	SOLAR	THERMA	:

Erkende installatie-
bedrijven voor warm-
tepompen herkent 
u	 aan	 het	 logo	 HEAT	
PUMP :

Erkende installatiebe-
drijven voor zonnepa-
nelen herkent u aan 
het	logo	SOLAR	PV	:	

De lijst met de erkende installateurs vindt u terug 
op www.questforquality.be en 
www.constructionquality.be, naast tips om een 
installateur te kiezen en ook andere nuttige infor-
matie. 

Het kwaliteitslabel voorziet een controle en is dus 
meer dan een eenvoudige engagementsverkla-
ring van de installateur. Om een kwaliteitslabel te 
behalen, wordt elke kandidaat grondig geëvalu-
eerd over alle aspecten die voor de kwaliteit en 
prestatie van de installatie belangrijk zijn. Na de 
evaluatie van elke kandidatuur door een tech-
nisch expert, worden de labels uitgereikt door een 
onafhankelijke commissie. Elk jaar wordt een audit 
van een geplaatste installatie uitgevoerd. Ook de 
eventuele klachten van de eindgebruikers wor-
den behandeld.

Aan welke eisen moet voldaan worden om een 
label te behalen ?

•	 een	gelabeld	installatiebedrijf	beschikt	over	het 
 technische vermogen om een systeem te  
 ontwerpen, te plaatsen en in werking te  
 stellen volgens de regels van de kunst. Hij werkt 
 met materialen die voldoen aan de internatio- 
 nale normen;

•	 het	 bedrijf	 onderhoudt	 uitstekende	 relaties 
 met de klant : klachtenmanagement, bestek, 
 prijs, schatting van het jaarlijkse rendement,  
 algemene verkoopsvoorwaarden en garantie ;

•	 het	 bedrijf	 is	 gekwalificeerd:	 registratie	 bij	 de 
 Kruispuntbank voor ondernemingen, verzeke- 
	 ring,	gekwalificeerde	medewerkers,	…

http://www.questforquality.be
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12 Financiële steun voor particulieren

Mogelijk is deze informatie ondertussen al ge-
wijzigd. Voor actuele informatie over premies en 
voor het berekenen van terugverdientijden, surf 
naar www.energiesparen.be of bel gratis 1700.

Investeren in een zonneboiler is niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. 
Naast gratis groene warmte krijgt u een deel van 
de investeringskosten terugbetaald !

Premie van de netbeheerder – bestaande 
woning

Situatie	 januari	 2013	 (voor	 particulieren	met	 een	
nieuwe installatie voor de productie van sanitair 
warmwater, eventueel in combinatie met wo-
ningverwarming	in	een	bestaande	woning)	:

Wie investeert in een zonneboiler met SolarKey-
Mark-label,  komt in aanmerking voor de premie 
van de netbeheerder van 550 euro per vierkante 
meter collector. De premie bedraagt maximum 
50 % van de factuur tot en is begrensd op 2750 
euro. 

Uitgebreide premievoorwaarden :

•	 Woning	aangesloten	op	het	distributienet	voor 
 1/1/2006

•		 De	 premieaanvraag	 is	 alleen	 geldig	 samen 
	 met	een	kopie	van	alle	facturen	(geen	offerte, 
	 leveringsbon,	 kasticket	 of	 pro-forma	 factuur) 
 voor de levering en plaatsing van de zonneboi- 
 ler met vermelding van het merk, het type van 
 de zonneboiler, het aantal m² apertuuropper- 
 vlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs van 
 de zonneboiler. De factuur mag geen betrek- 
 king hebben op zwembadcollectoren of  
 andere systemen die geheel of gedeeltelijk 
 voor zwembadverwarming worden gebruikt.

•			Voor	 de	 premieberekening	 wordt	 gerekend 
 met de apertuuroppervlakte van de nieuw  
 geplaatste thermische zonnecollectoren. De 
 apertuuroppervakte staat vermeld bij de  
	 technische	 specificaties	 van	 de	 zonnecollec- 
 tor en wordt bepaald volgens de Europese 
 norm NEN-EN12975.

•	 De	 plaatsing	 dient	 te	 gebeuren	 door	 een	 
 aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien 
 vergezeld van een attest van de aannemer.

•	 De	 premie	 geldt	 enkel	 voor	 een	 zonneboiler 
 voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, 
 eventueel in combinatie met woningverwar- 
 ming.

•	 De	 collector	 heeft	 een	 systeemtest	 (volgens 
	 EN12976	of	volgens	EN/TS	12977)	ondergaan	of 
 bezit een Solar KeyMark.

•	 Fabrieksmatig	 geproduceerde	 systemen	 zijn 
 gemarkeerd conform EN 12976-1.

•	 De	 inhoud	 van	 het	 boilervat	 moet	 minstens	 
 40 liter per vierkante meter apertuuroppervlak- 
 te bedragen ingeval van vlakkeplaatcollecto- 
 ren en minstens 55 liter per vierkante meter 
 apertuuroppervlakte ingeval van buiscollecto- 
 ren.

•		 Uitbreiding	 van	 een	 bestaand	 thermisch	 
 zonnecollectorsysteem met bijkomende  
 panelen komt niet in aanmerking.

•	 Vervanging	 van	 een	 bestaand	 thermisch	 
 zonnecollectorsysteem door een nieuw  
 thermisch zonnecollectorsysteem komt niet in 
 aanmerking.

•	 Enkel	 indien	 er	 voor	 de	 plaatsing	 van	 de	 
 thermische zonnecollectoren al een elektrische 
 boiler aanwezig was die instond voor de  
 volledige productie van het sanitair warm  
 water, wordt naverwarming uitsluitend op basis 
 van elektrische weerstandsverwarming  
 aanvaard.

•	 Er	is	aan	de	eindgebruiker	een	aparte	handlei- 
 ding in het Nederlands overhandigd die  
	 conform	is	met	EN	12976-1.	Aan	de	eindgebrui- 
 ker is een onderhoudschecklist in het Neder- 
 lands overhandigd.

•	 De	 producten	 genieten	 van	 een	 waarborg	: 
 minstens 10 jaar op de werking van de collec- 
 tor, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere 
 onderdelen.

•	 De	aanvraag	 is	enkel	geldig	 indien	vergezeld 
 van een kopie van de schriftelijke rapportering 
 van de technische controle die door het  
 installatiebedrijf bij de indienstneming van de 
 installatie werd uitgevoerd en een kopie van 
 de opbrengstberekeningen van het installatie- 
 bedrijf.

Het aanvraagformulier voor de premie kunt u 
downloaden op www.infrax.be of www.eandis.be 
(afhankelijk	van	wie	uw	netbeheerder	is).

Verlaagd BTW-tarief bij renovatie

De installatie van zonneboiler op een woning ou-
der dan 5 jaar komt in aanmerking voor een ver-
laagd BTW-tarief van 6 %. Het renovatietarief is 

http://www.energiesparen.be
http://www.infrax.be
http://www.eandis.be
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Opbrengstberekening voor de zonneboiler

Om in aanmerking te komen voor de premie van de netbeheerder moet het installatiebedrijf een gedetailleerde berekening maken 
van	de	gemiddeld	verwachte	jaarlijkse	energieopbrengst	of	geproduceerde	zonthermische	energie	(in	kWh/jaar).

De berekening gebeurt op basis van de volgende parameters, die duidelijk vermeld moeten worden :

•	 het	geschatte	warmwaterverbruik	(door	de	klant	opgegeven)	;

•	 het	huidige	systeem	voor	de	productie	van	sanitair	warmwater	;

•	 de	hellingshoek	en	oriëntatie	;

•	 mogelijke	beschaduwing	van	de	collectoren	zoals	dit	door	de	klant	werd	aangegeven	;

•	 de	verwachte	zoninstraling.

De	gebruikte	hulpmiddelen,	zoals	 simulatieprogramma’s	(bv.	T*SOL),	 rekentabellen	en	dimensioneringstabellen	voor	het	schatten	
van de jaarlijks geproduceerde zonthermische energie, moeten expliciet in het rapport vermeld worden.

Naast de te verwachten opbrengst, moet ook het eventuele productieverschil ten opzichte van hetzelfde systeem onder optimale 
omstandigheden	(oriëntatie,	helling,	beschaduwing)	aangegeven	worden.

Er	wordt	geen	specifieke	methode	opgelegd	voor	het	schatten	van	de	opbrengst	van	de	zonneboiler.	Het	installatiebedrijf	kan	bij-
voorbeeld een genormaliseerd opbrengstresultaat volgens testcondities conform NBN EN 12976-2 geven.

alleen	geldig	voor	privé-woningen	of	residentiële	
woningen. Belangrijk is ook dat de werken moeten 
uitgevoerd worden door een geregistreerde aan-
nemer. De aannemer mag een BTW-tarief aanre-
kenen van 6 % zowel voor de bouwmaterialen als 
voor de werkuren.

E-peilpremie bij nieuwbouw

Alle	 gebouwen	 waarvoor	 vanaf	 1/1/2012	 een	
vergunning wordt aangevraagd of een melding 
wordt gedaan, moeten volgens de EPB-regle-
mentering voldoen aan een maximaal E-peil van 
E70. De plaatsing van een zonneboiler in een 
nieuwbouwwoning zorgt voor een gemiddeld E-
peilverbetering van 5 tot 10 punten.

Nieuwbouwwoningen met een laag E-peil kunnen 
genieten van een premie van de netbeheerder. 
Voor nieuwbouwwoningen met een E-peil tussen 
E50 en E41 bedraagt de premie 1400 euro voor 
E50 + 40 euro extra per E-peilpuntverbetering.

Voor woningen met een E-peil van E40 en lager 
bedraagt de premie 1800 euro voor E40 + 50 euro 
extra per E-peilpuntverbetering.

Premie van lokale overheden

Sommige gemeenten geven subsidies voor zon-
neboilers.

Op www.energiesparen.be/subsidies kunt u op 
basis van uw postcode eenvoudig nagaan of u 
ook voor andere premies in aanmerking komt.

Weet u hoe snel een zonneboiler terugverdiend is ?
De calculator op www.energiesparen.be/energiewinst 
maakt het u eenvoudig om de werkelijke kostprijs, 
de terugverdientijd en de milieuwinst voor een  
installatie op uw dak te berekenen.

De meest recente informatie, alle premievoor-
waarden en het overzicht van de premies vindt 
u via
www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

http://www.energiesparen.be/subsidies
http://www.energiesparen.be/energiewinst
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13 Nuttige adressen

BELSOLAR (ATTB Sectie 5)

Dhr. E. Van den Bosch
Frans	Geldersstraat	7/4,	1800	Vilvoorde	
e-mail : info@attb.be
website : www.belsolar-zonneboiler.be
Belsolar is de beroepsfederatie van producenten en impor-
teurs van actieve thermische zonne-energie in België.

VEA
Vlaams Energieagentschap

Graaf	de	Ferrarisgebouw
Koning	Albert	II-laan	20	bus	17,	1000	Brussel
bel gratis 1700
website : www.energiesparen.be

Centrum Duurzaam Bouwen vzw

Dhr. B. Vandepol
Marktplein 7, 3550 Heusden-Zolder
telefoon : 011 51 70 51
fax : 011 57 12 87
e-mail : info@duurzaambouwen.be
website : www.cedubo.be
Het centrum ontwikkelt een visie, informeert en demonstreert 
over duurzaam bouwen.

De Zonne-Arc

Dhr. W. Lievens 
Couthoflaan	38,	8972	Proven
telefoon : 057 33 84 19
fax : 057 33 77 15
e-mail : info@zonnearc.be
website : www.zonnearc.be
website : www.vormingsplus.be/brugge
Zonnecursussen, groepsbezoeken, experimenten met zon, re-
kenkunde, biomassa

Dialoog vzw

Mevr. I. Pauwels
Remylaan	13,	3018	Wijgmaal
telefoon : 016 23 26 49 
fax : 016 22 21 31
e-mail : info@dialoog.be
website : www.dialoog.be
Onafhankelijke vzw die informeert over duurzaam bouwen, 
verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties. 

Dubolimburg

Marktplein 7, bus 1, 3550 Heusden-Zolder
telefoon : 011 51 70 57
fax : 011 57 12 87
e-mail : steunpunt@dubolimburg.be
website : www.dubolimburg.be
Limburgse gespreks- en (plan-)adviespartner over duurzaam 
bouwen en wonen voor 5 doelgroepen : particulieren, overhe-
den, professionals, ngo’s en onderwijsinstellingen

EcoHuis Antwerpen

Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout 
telefoon : 03 217 08 11 
fax : 03 217 08 88
e-mail : ecohuis@stad.antwerpen.be
website : www.ecohuis.antwerpen.be
Het EcoHuis geeft advies op maat en organiseert infosessies en 
workshops over duurzaam (ver)bouwen.

MilieuAdviesWinkel

K.	Maria-Hendrikaplein	5-6,	9000	Gent
telefoon : 09 242 87 59
fax : 09 242 87 51
e-mail : vraag@milieuadvieswinkel.be
website : www.milieuadvieswinkel.be
onafhankelijke adviezen en tips over energiezuinig en milieu-
vriendelijk bouwen en verbouwen.

ZonnewinDT

Ijzerdijk 47, 8600 Diksmuide
telefoon : 0477 55 13 22
e-mail : info@zonnewindt.be
website : www.zonnewindt.be
ZonnewinDT geeft informatie aan bouwers en verbouwers over 
duurzaam bouwen met speciale aandacht voor zonneboilers 
en fotovoltaïsche zonne-energie.

mailto:info%40attb.be?subject=
http://www.belsolar-zonneboiler.be
http://www.energiesparen.be
mailto:info%40duurzaambouwen.be?subject=
http://www.cedubo.be
mailto:info%40zonnearc.be?subject=
http://www.zonnearc.be
http://www.vormingsplus.be/brugge
mailto:info%40dialoog.be?subject=
http://www.dialoog.be
mailto:steunpunt%40dubolimburg.be?subject=
http://www.dubolimburg.be
mailto:ecohuis%40stad.antwerpen.be?subject=
http://www.ecohuis.antwerpen.be
mailto:vraag%40milieuadvieswinkel.be?subject=
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mailto:info%40zonnewindt.be?subject=
http://www.zonnewindt.be
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ODE Vlaanderen vzw

Koningsstraat 35, 1000 Brussel
telefoon : 02 218 87 47
website : www.ode.be
e-mail : info@ode.be
ODE Vlaanderen is de sectororgani-
satie voor duurzame energie in het 
Vlaams Gewest.

website : www.solardays.be
De campagne “Solar Days” wil over 
heel Europa particulieren, bedrijven 
en overheden informeren over het 
gebruik van de zon als belangrijke en  
aantrekkelijke energiebron.

Vlaams Energieagentschap

Graaf	de	Ferraris-gebouw
Koning	Albert-II-laan	20,	bus	17,	
1000 Brussel

bel gratis 1700 
(elke	werkdag	van	9	tot	19	uur)
website : www.energiesparen.be
e-mail via : 
www.energiesparen.be/info

Colofon
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