
 

 
 

 

 
 
  

Batterijgids 
Jouw gids voor batterijopslag 

 



Wat is een thuisbatterij? 
 
 

Een thuisbatterij is een batterij met een grote opslagcapaciteit. Ze wordt meestal gekoppeld 
aan een zonnepaneleninstallatie. Zo kan je de energie die jouw zonnepanelen overdag hebben 
geproduceerd en die je niet direct hebt gebruikt, opslaan. Je kan die opgeslagen energie dan 
gebruiken op momenten dat jouw zonnepanelen geen (of onvoldoende) energie opwekken. 

 
Zo kan je jouw zelfconsumptie sterk verhogen. 

 

 
  

Wist je dat? 
 

Je thuisbatterij samen met je zonnepanelen laten installeren is gemakkelijk 
én goedkoper. Zo zijn de installaties compatibel met elkaar en heb je 1 

installateur die alles voor je regelt. Extra voordelig: je hebt maar 1 omvormer 
nodig voor zowel de zonnepanelen als voor de thuisbatterij. 

 
 
 

Zonnepanelen wekken stroom op zodra er licht op valt. Rond de middag heb je 
(bij normale weersomstandigheden) het meeste zonlicht. Vaak is er op dat 
moment een overschot aan stroom. ’s Avonds als er geen zonlicht meer is, kan 
je je opgewekte stroom gebruiken. Zo help je mee om het elektriciteitsnet meer 
in balans te krijgen.  



 
 

 
 
 
  

Dankzij een thuisbatterij kan je je zelfconsumptie of zelfverbruik verhogen van gemiddeld 
30% tot wel 45% of 70%. De opgewekte stroom van je zonnepanelen die je niet meteen 
verbruikt, kan je opslaan op de batterij om ’s avonds of ‘s nachts te gebruiken. Zo hoef je veel 
minder elektriciteit af te nemen van het net en geniet je nog meer van je eigen opgewekte 
groene stroom.  
 

Je wordt onafhankelijker van het net én van de energieleveranciers. Doordat je het net 
minder gebruikt, kan je je energiefactuur nog meer drukken. Dankzij een thuisbatterij heb je 

jouw energieverbruik meer onder controle. Goed voor je portemonnee! 
 
 
 

Welke voordelen biedt een 
thuisbatterij? 

 
 

Zonnepanelen produceren 100% hernieuwbare energie. Het enige nadeel is dat dit 
voornamelijk overdag gebeurt. Als je stroom wilt op momenten dat de zon niet schijnt en jouw 

zonnepanelen niets opwekken, moet je beroep doen op het elektriciteitsnet.  
 

Tenzij je een thuisbatterij hebt. 
 
 

     
 

gebruik je opgewekte zonne-energie 
op het tijdstip dat het jou uitkomt 

 
verhoog je onafhankelijkheid van het 

elektriciteitsnet 
 

verlaag je energierekening nog meer 
 

verhoog je zelfconsumptie  
 

word onafhankelijker van de 
energieleveranciers 

 
bereid je voor op de toekomst 

 



 

 
  

Hoe werkt deze 
groepsaankoop voor 

batterijopslag? 
 

 
De Provincie Oost-Vlaanderen biedt jou een gemakkelijke manier 
om jouw huis van stroom te voorzien met duurzame energie.  
 
Wij vinden dat iedereen op een gemakkelijke manier zonnepanelen 
en thuisbatterijen moet kunnen kopen. Dit doen we door 
onafhankelijke informatie te verstrekken en alle leveranciers 
vooraf grondig te kwalificeren. Ook aan de producten die binnen 
onze groepsaankopen worden gebruikt, stellen we hoge 
kwaliteitseisen. Dankzij de kracht van een grote groep zijn wij in 
staat om voor iedereen een scherpe prijs te verzekeren. 
 
Als je beslist om via onze groepsaankoop zonnepanelen aan te 
kopen, kan je hierbij een thuisbatterij aanschaffen.  
 
Op je persoonlijk voorstel kan je de prijs en de voordelen van de 
thuisbatterij zien. Op basis daarvan beslis je of je een batterij wilt 
toevoegen aan je zonnepaneleninstallatie. 
 

 
 
 



  Wat bieden wij aan? 
 

 

De winnende leverancier van de groepsaankoop zonnepanelen in jouw regio is Advenso. 
Zij bieden binnen deze groepsaankoop een batterij van het merk Huawei, in combinatie 
met een hybride omvormer van hetzelfde merk. De prijs van de omvormer zit inbegrepen 

in het pakket van de zonnepanelen. 
 
 

Op jouw persoonlijk voorstel kan je de prijs en de voordelen zien voor een 5kWh batterij. 
Wil je toch een ander volume?  

Advenso zal jou adviseren tijdens de inspectie aan huis.   
 
 

Premie voor thuisbatterij 
 
De Vlaamse overheid biedt een premie voor thuisbatterijen. Vanaf 01/04/2021 ontvang je 
300 euro per kWh (t.e.m. 6 kWh) met een maximum van 40% op de aankoopprijs. De 
premie bedraagt maximaal 2.550 euro. De premie daalt elk jaar en eindigt op 31/12/2024.  

Voor meer info en alle voorwaarden hieromtrent, verwijzen we je graag door naar de website 
van de Vlaamse Overheid. 

 
 

Wist je dat? 
 
Je kan voor de aankoop van zowel zonnepanelen als een thuisbatterij, 
aanspraak maken op een goedkope groene energielening. Lees er 
hier meer over. 
 
 

De afmetingen van een 
5kWh batterij: 670/150/600 
mm  
De afmetingen van een 
10kWh batterij: 
670/180/960 mm  
 
 

monofase 10 kWh € 4.715,00 ex btw 
monofase 15 kWh € 6.570,92 ex btw 

 

https://www.vlaanderen.be/premie-voor-thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie
https://ichoosr.be/zonnepanelen/info/groene-energielening


 

 
  Is een thuisbatterij iets voor 

jou? 
 
 

Wellicht heb je al over batterijopslag voor zonnepanelen gehoord. Maar is dat iets 
voor jou? 

 
Op 14 januari 2021 werd het voordeel van de terugdraaiende teller afgeschaft 

door het Grondwettelijk Hof, en dit voor alle zonnepaneleneigenaars. Dit was al 
zo voor alle nieuwe prosumenten (nvdr wie zonne-energie produceert en 

consumeert noemt men een prosument) vanaf 2021, maar geldt nu dus ook voor 
mensen die reeds zonnepanelen hadden geïnstalleerd vóór 2021.  

 
In het nieuwe tariefsysteem betaal je nettarieven op basis van je werkelijke 

elektriciteitsafname. Er is een injectievergoeding voor stroom die je op het net 
zet. Daarvoor sluit je een afzonderlijk contract af met een energieleverancier. 

Maar voor stroom die je op het net zet, krijg je ongeveer 3 cent per kWh, terwijl 
je gemiddeld 27 cent betaalt voor stroom die je van het net afhaalt. Je betaalt 

dus 9 keer zoveel voor stroom van het net te halen dan wat je verdient door 
stroominjectie!  

  
 

Je hebt er dus baat bij om zo weinig mogelijk extra elektriciteit van het net 
te halen. Een thuisbatterij zorgt ervoor dat je de energie die jouw zonnepanelen 

overdag hebben geproduceerd en die je niet direct hebt gebruikt, kan opslaan. Je 
kan die opgeslagen energie dan gebruiken op momenten dat jouw zonnepanelen 
geen (of onvoldoende) energie opwekken. Je kan dan ook 's avonds of 's nachts 

genieten van jouw opgewekte zonne-energie.  
 

          
   
 
 
 
 
 

Wist je dat? 
 
Bij onze groepsaankopen zonnepanelen wordt vanaf 2021 standaard een 
hybride omvormer geplaatst. Zo is die alvast batterij-proof als je op een 
later moment een thuisbatterij wenst toe te voegen aan je bestaande 
zonnepaneleninstallatie. Je hoeft dus geen extra omvormer aan te kopen. 
 
 



 
  Heb ik sowieso stroom bij een 

stroompanne of 
stroomonderbreking? 

 
Standaard zijn batterijen niet voorzien om bij een stroompanne jouw volledige woning van 
stroom te voorzien. Dit is ook niet noodzakelijk. Volgens de VREG (2016) ondervindt een 
netgebruiker maar één keer in de 2,5 jaar een ongeplande stroomonderbreking. Hierdoor 

behoren we tot de Europese top van betrouwbare elektriciteitsnetwerken. 
 

Voor een noodstroomoplossing moet je kijken naar de omvormer die de batterij aanstuurt. 
De omvormers die we via deze groepsaankoop aanbieden, kunnen worden voorzien van een 

apart circuit. Op dit circuit kan je toestellen aansluiten met een laag verbruik 
(bijvoorbeeld verlichting en de wifi-router). Zo heb je bij een stroomonderbreking toch nog 

verlichting en contact met de buitenwereld. 
 

We raden je niet meteen aan om hier grote verbruikers op aan te sluiten. Je batterij heeft 
immers een beperkte capaciteit. 

 
Om je volledige woning van stroom te voorzien bij een stroompanne, moet je investeren in 

een batterij met hoge opslagcapaciteit en high voltage en een AC-gekoppeld 
batterijsysteem. Deze investering raden wij voor particulieren niet aan. 

 



 
  

 
Welk volume of opslagcapaciteit 
kies ik best? 
 
Je kiest best voor een opslagcapaciteit die is afgestemd op jouw situatie.  
Het is belangrijk om de productie van je zonnepanelen, je elektriciteitsverbruik en de opslag zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo behaal je de beste resultaten. 
 
Hou er rekening mee dat je geen te kleine batterij aankoopt, zodat je klaar bent voor de 
toekomst. Daarnaast is de premie vanuit de Overheid gebaseerd op het aantal kWh, m.a.w. een 
grotere batterij betekent een hogere premie. Je kan overigens meer besparen met een grotere 
batterij omdat je meer je zelfverbruik kan stimuleren. 
 
In jouw persoonlijk voorstel geven wij jou een advies gebaseerd op wat je  
tijdens je inschrijving opgeeft. Je leverancier bespreekt dit steeds nog met je  
in detail tijdens de inspectie. 
 

Wist je dat? 
 
Er bestaan modulaire batterijsystemen. Dat wil zeggen dat je je 
batterijsysteem kan uitbreiden. Je kiest bijvoorbeeld nu voor een 
batterij met een bepaalde opslagcapaciteit. In de toekomst kan je dit 
uitbreiden en je opslagcapaciteit verhogen door een module toe te 
voegen. 
 
 



 
  

Wat betekent zelfverbruik of 
zelfconsumptie? 

 
Zelfverbruik of zelfconsumptie wil zeggen dat je de stroom die je opwekt met je 

zonnepanelen direct in huis verbruikt, zonder ze op het elektriciteitsnet te zetten. Je 
kan dit doen door je huishoudtoestellen (wasmachine, vaatwas) te gebruiken op het 

moment dat de zon schijnt. 
 

Je kan dit ook doen door gebruik te maken van een thuisbatterij. Die slaat de 
overtollige energie op wanneer je ze niet nodig hebt. De overheid gaat uit van een 
gemiddelde zelfconsumptie (zonder thuisbatterij) van ongeveer 27%. Door het 

toevoegen van een thuisbatterij én je verbruik wat te sturen, kan je je zelfconsumptie 
laten stijgen tot 50 of zelfs tot 70%. Je bent hierdoor onafhankelijker van het net 

en verlaagt je energiefactuur. 
 
 

Waarom is dit 
interessant? 

 
Voor elke kWh die je zelf rechtstreeks verbruikt, bespaar je ongeveer 
€0,27. Voor elke kWh die je op het net plaatst, ontvang je ongeveer 

€0,03. Je betaalt dus 9 keer zoveel voor stroom die je van het net haalt 
dan wat je verdient door stroom op het net te zetten!  

 
Het is daarom een stuk interessanter om zoveel mogelijk van je 

opgewekte kWh's zelf te consumeren. 
 

Vanaf 2022 geldt in Vlaanderen een capaciteitstarief voor de 
nettarieven. Dit brengt jouw piekvermogen in rekening. Hoe meer 

consumptiepieken je hebt, hoe meer je dient te betalen. 
 

Als je jouw zelfverbruik of zelfconsumptie kan verhogen, dien je minder 
elektriciteit van het net af te halen, en betaal je dus minder. 

 
 
 

Om je een idee te geven 
 
Stel dat je jaarlijks 4.000 kWh verbruikt en je hebt een zonnepaneleninstallatie die 3.800 kWh 
opwekt. Dan betaal je 650 euro op jouw energiefactuur (zonder batterijsysteem). Hierbij gaan we 
uit van 35% zelfconsumptie. Je bespaart 370 euro op jaarbasis (t.o.v. een gezin zonder 
zonnepanelen*).  
 
Plaats je een thuisbatterij van 2,5 kWh, dan stijgt jouw zelfconsumptie tot 55%. Dit betekent een 
totaal op jouw energiefactuur van 525 euro. Zo bespaar je 490 euro per jaar*. 
 
Met een batterij van 6 kWh stijgt jouw zelfconsumptie tot 70% en zakt je totale energiefactuur 
tot 425 euro. Dit betekent 590 euro besparing*. 
 
 



 
  

Wat is de 
levensduur van 
een batterij? 
 
Gemiddeld gaan batterijen 10-15 jaar mee. 
Dit is sterk afhankelijk van het aantal 
laadcyli. De meeste fabrikanten bieden 10 
jaar garantie. 

Waar wordt de batterij 
geplaatst? 

 
De thuisbatterij wordt meestal in de garage of berging geplaatst. Als je 
twee omvormers nodig hebt: 1 voor de zonnepanelen en 1 voor de batterij, 
dan kan het batterijsysteem overal in huis worden geplaatst (onafhankelijk 
van de bestaande zonnepaneleninstallatie). Een hybride batterijsysteem (1 
omvormer voor zowel de zonnepanelen als de batterij) dient in de buurt van 
de omvormer te worden geplaatst. 

 
 

Kan ik volledig netonafhankelijk 
worden? 

 
In ons klimaat is het bijna niet mogelijk om volledig netonafhankelijk te worden. De 

wintermaanden zijn te donker, waardoor de zonnepanelen te weinig elektriciteit produceren 
om de thuisbatterij op te laden. Tijdens deze maanden zal je dus nog extra elektriciteit van 

het net moeten afnemen. 
 

                 
       

 
  
 
 
 
 
 



 

Meer weten? 
 
 

Op onze website kan je de veelgestelde vragen lezen en de infopagina over de 
thuisbatterij bekijken via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen  

 
 
 
 

Dit document is opgesteld op 16 april 2021. 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. 


