Groepsaankoop zonnepanelen West-Vlaanderen kiest zonne-energie: Financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden
Investeren in een zonnepanelensysteem rendeert, maar daarvoor moet je wel ineens een grote som
geld ophoesten. Heb je interesse om je investering te laten financieren, dan bestaan daar op dit
moment verschillende mogelijkheden voor. In dit document zetten we de verschillende opties op
een rij. We herinneren je eraan dat geld lenen ook geld kost.
Hieronder kan je bekijken welke optie het beste bij jou past. Indien je meer informatie wenst, kan je
de website van de betreffende instantie bezoeken. Indien je een financiering aanvraagt, kan je bij het
accepteren van jouw persoonlijk voorstel op de overzichtspagina aanvinken dat je het voorstel
accepteert onder voorwaarde dat de financiering wordt toegekend. De leverancier kan hier dan
rekening mee houden.

Energielening via de Vlaamse Overheid
De Vlaamse Overheid verstrekt via lokale entiteiten energieleningen voor energiebesparende
investeringen. Vanaf 2019 zullen alleen de prioritaire doelgroep en rechtspersonen nog
energieleningen kunnen krijgen bij de Energiehuizen (zie laatste pagina voor de contactgegevens van
jouw Energiehuis). Vanaf 2020 is de energielening via het Energiehuis er alleen nog voor de
prioritaire doelgroep.
Onderstaande personen behoren tot de ‘prioritaire doelgroep’ en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0%
intrest):
1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.363,39 euro (volgens het recentste aanslagbiljet
van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de
aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).
3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
4. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
5. Beschermde afnemers.
6. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 30.640 euro. De aanvraag houdt
rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.
7. Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan personen uit bovenstaande
doelgroepen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Vlaamse Overheid.
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Lening voor energiebesparende maatregelen
(Bijvoorbeeld: ecokrediet of energiekrediet)
De meeste banken bieden specifieke leningen aan voor energiebesparende maatregelen, waaronder
ook de aankoop en plaatsing van een zonnepanelensysteem valt. Je kan bij je bank steeds informeren
naar dit soort lening en de voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn, zoals het bedrag, de rente en de
looptijd.

Heropname woonkrediet
Indien je momenteel een woonkrediet hebt bij je bank kan je steeds een heropname van het reeds
afgeloste kapitaal aanvragen om de aankoop van je zonnepanelensysteem te financieren.
Een heropname van je woonkrediet heeft als voordeel dat je geen nieuwe hypotheekkosten dient te
betalen, je dient eventueel wel dossierkosten te betalen. De heropname wordt bij je bestaande
woonkrediet ondergebracht.
Meer informatie omtrent deze mogelijkheid kan je steeds bij je bank opvragen.

Andere energiebesparende maatregelen: Isolatie
Wist je dat de Vlaamse Regering sinds 1 januari 2015 een nieuwe Vlaamse dakisolatienorm voor
woningen en huurwoningen voorschrijft? Tegen 2020 moeten alle daken van alle woningen die vóór
1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Dit gaat zowel over koop- als
huurwoningen.
De regeling geldt echter niet voor kamers (studentenkoten, kamers voor seizoenarbeiders, kloosters,
klinieken, hospitalen, weeshuizen, …) of voor gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard
uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).
Waarom zou je jouw woning isoleren? Het is een interessante investering om te isoleren. Met een
goed geïsoleerde woning kan je tot 30% van de totaal geproduceerde warmte terugwinnen. Ook voor
het plaatsen van isolatie kan een Vlaamse Energielening worden verstrekt.
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Contactgegevens Energiehuizen
Een energiehuis is een gemeentelijke instelling of een samenwerking tussen verschillende
gemeenten.
- Via een Energiehuis kan je een energielening afsluiten. In sommige gevallen kunnen ze ook
offertes van aannemers opvragen, de werken begeleiden en jou begeleiden voor het
aanvragen van subsidies.
- Bij het Energiehuis kan je advies krijgen over energiebesparing en kan men je op weg helpen
om je energiefactuur onder controle te houden.
Via onderstaande kaart kan je de contactgegevens van het Energiehuis voor jouw gemeente
opzoeken:

Kaart: overzicht Energiehuizen provincie West-Vlaanderen, Vlaams Energieagentschap, www.energiesparen.be

Dit document is opgesteld op 1 oktober 2018. De informatie in dit bestand is gebaseerd op de op dat moment
geldende wet- en regelgeving in België. Misschien bewaar je dit bestand om later nog eens na te lezen? Houd er dan
rekening mee dat de informatie verouderd kan zijn.
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