Brugel verandert het compensatiemechanisme. Welke
impact voor uw HelloSun-installatie?
Vanaf 1 januari 2020 wordt het compensatiemechanisme voor zonnepanelen in Brussel
gewijzigd nadat een aankondiging door Brugel (energieregulator in Brussel) niet in paniek
raakt, u vindt hieronder een uitleg van de aangebrachte wijzigingen en van hun impact op uw
installatie:
Deze aanpassing komt overeen met onze eerste mededeling over dit onderwerp, alleen de
ingangsdatum is met drie maanden verlengd. De nieuwe verordening is inderdaad van kracht
sinds 1 januari 2020, in plaats van van kracht op 1 april 2020.

Wat was de situatie voor deze verandering?
Eerder hadden de Brusselse PV-installaties van minder dan 5 kWp een teller die "op zijn kop"
stond. Het kan voorkomen dat u niet alle elektriciteit verbruikt die door uw zonnepanelen
wordt geproduceerd. Dit is het geval op zeer zonnige dagen en wanneer u niet thuis bent. In
dit geval wordt de geproduceerde overtollige elektriciteit in het netwerk geïnjecteerd en er
wordt gezegd dat uw meter "op zijn kop" staat. Omgekeerd: 's avonds en / of op dagen
zonder zon produceren uw zonnepanelen geen elektriciteit, maar u verbruikt het. In dit geval
verbruikt u de elektriciteit die u van uw leverancier hebt gekocht. In werkelijkheid begin je pas
te betalen voor elektriciteit als je zoveel hebt verbruikt als je hebt geïnjecteerd.
Dit betekent duidelijk dat:
• Wanneer uw panelen meer produceren dan u verbruikt: uw factureerbare totaal daalt
omdat de teller "ondersteboven draait"
• Wanneer u meer energie verbruikt dan uw panelen produceren: uw factureerbare totaal
neemt toe omdat uw meter normaal werkt. (Dat is volkomen normaal)
Om de exacte woorden van Brugel te gebruiken:
"Het compensatiebeginsel houdt in dat alle elektriciteit die in het regionale distributienetwerk
van Brussel wordt geïnjecteerd - geproduceerd door een fotovoltaïsche installatie op een
moment dat de potentiële consument deze niet in realtime gebruikt - wiskundig elk jaar wordt
afgetrokken van de hoeveelheid elektriciteit gekocht van het net. "

Hoe is de situatie sinds 1 januari 2020?
Uw elektriciteitsrekening bestaat uit twee hoofdonderdelen:
A) de kosten van pure energie (dwz de energie die u koopt, het "commodity" -deel genoemd)
Voor dit onderdeel verandert er niets: uw meter blijft op zijn kop staan voor alle groene
stroom die uw panelen zullen produceren.
B) Netwerkkosten (d.w.z. verzend- en distributiekosten)
Dit onderdeel is aangepast: u wordt niet langer vergoed voor dit deel van uw factuur. U
betaalt daarom de netwerkvergoeding voor de elektriciteit die u daadwerkelijk op het
netwerk gebruikt.

Waarom een dergelijke beslissing nemen?
Deze wijziging is gerechtvaardigd om sociale, ecologische en economische redenen.
• Beëindig discriminatie en behandel consumenten eerlijk. In een compensatiesysteem
worden 'klassieke' consumenten gediscrimineerd ten opzichte van 'prosumenten' in relatie
tot de kosten van het distributienetwerk, omdat 'prosumenten' alleen bijdragen aan deze
kosten vanwege de netto hoeveelheid opgenomen energie (na compensatie), ook al
gebruiken ze het distributienetwerk voor alle opgenomen bruto hoeveelheden;
• Zorgen voor het onderhoud en de ontwikkeling van het Brusselse elektriciteitsnetwerk. Het
is hetzelfde netwerk dat wordt gebruikt om u te voorzien wanneer er minder zon is en
waarmee u de zonne-energie winstgevend kunt maken die u niet verbruikt
• Moedig prosumenten aan om hun energieproductie zelf te consumeren en daarmee hun
energieverbruik via het netwerk te verminderen. Dit is normaal vanuit ecologisch oogpunt,
omdat het tegelijkertijd de behoefte aan fossiele brandstoffen minimaliseert.
Het is belangrijk om één punt te benadrukken:
In tegenstelling tot het Vlaamse Gewest en Wallonië bestaat er geen 'prosumenten'-tarief.
BRUGEL zet zich inderdaad in deze richting in. Dit betekent dat er geen belasting hoeft te
worden betaald. De wijziging van het compensatiemechanisme houdt een intrekking in van
een toegekend voordeel, niet de toevoeging van een vergoeding.
Vanaf 2020 blijft u grote besparingen realiseren die oplopen tot enkele duizenden euro's
tijdens de levensduur van uw Hellosun-installatie.

Voor meer informatie?
Bezoek de website van Brugel door hier te klikken om het officiële artikel en enkele
voorbeelden van berekeningen te bekijken.

