Solarclarity BV

RECYCLE BIJDRAGE
ZONNEPANELEN VERPLICHT
PER 1 JULI 2016

Vanaf 1 juli is de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in België in
werking getreden, waardoor de inzameling, recycling en financiering van afgedankte zonnepanelen
verplicht wordt voor lokale fabrikanten, en invoerders van zonnepanelen, dus ook voor installateurs
die hun panelen in het buitenland kopen.

Voor ieder in België verkocht paneel moet € 2,- ex BTW in rekening gebracht worden aan de eindklant.
De invoerder van dit paneel moet dit vervolgens afdragen aan PV Cycle.
Maar hoe werkt dit voor U?

U KOOPT IN BIJ EEN BELGISCHE
DISTRIBUTEUR.

U KOOPT IN BIJ SOLARCLARITY
IN NEDERLAND.
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Deze zal de € 2,- dan ook aan u als installateur in
rekening brengen en u vervolgens bij uw eindklant.

Ook in dit geval moet u € 2,- in rekening brengen aan uw
eindklant. Tot zover is dit hetzelfde als wanneer u bij een
Belgische distributeur afneemt.

n het geval dat u als installateur inkoopt bij een
Belgische distributeur is deze Belgische distributeur
de invoerder.

Voor u is dit dus een nul rekening: U als installateur
betaalt de € 2,- per paneel aan uw Belgische distributeur
en u ontvangt deze vervolgens weer terug van uw eindklant.
MAAR U ALS INSTALLATEUR BETAALT EERST!

n het geval echter dat u als installateur inkoopt bij
Solarclarity in Nederland, bent u als installateur de
invoerder in België.

Echter u betaalt de € 2,- niet aan Solarclarity. Wij zijn
immers geen importeur in België, dat bent u. Als installateur dient deze € 2,- per paneel die u van uw eindklant
ontvangen heeft, zelf rechtstreeks af te dragen aan PV
Cycle.
Om dit te kunnen doen moet u uiteraard zelf lid worden
van PV Cycle.
NIET U MAAR UW KLANT BETAALT EERST DE BIJDRAGE!
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ij denken daarom dat het voordelig is voor u als installateur om bij Solarclarity in Nederland in te kopen, lid
te worden van PV Cycle Belgium en zelf aan hen de afdracht te doen. Daarom zullen wij niet gaan optreden
als invoerder in België en zullen wij dus ook niet de € 2,- verwijderingsbijdrage in rekening brengen.

In feite werkt het net als met de BTW in uw voordeel om in het buitenland te kopen: Evenals de BTW brengt u de
milieubijdrage in rekening bij uw klant, zonder dat u die, net als de BTW, heeft moeten voorfinancieren. Omdat u slechts
periodiek de bijdrage aan PV Cycle afdraagt, werkt de PV Cycle zo als een extra tijdelijk financieel voordeel.

VOORBEELD:
Stel u verkoopt 500 panelen per kwartaal, dan heeft u dus € 1.000,- aan recyclage bijdrage bij uw klanten in
rekening gebracht. Deze € 1.000,- betaalt u één keer per kwartaal achteraf aan PV Cycle. Dat is voordeliger
dan dat u bij elke levering van uw distributeur VOORAF de bijdrage al moet voldoen, voordat u ze aan uw
klant in rekening kunt brengen.

DE FEITEN OVER DE MILIEUBIJDRAGE VOOR PV PANELEN
•

De milieu bijdrage is een Europese regeling.

•

De milieubijdrage in België is € 2,- ex BTW per
paneel.

•

Alle Belgische sectorfederaties (PV-Vlaanderen,

•

De milieubijdrage moet zichtbaar en apart op de

Eloya, Fedelec, Nelectra en de groothandels-

factuur vermeld worden. Deze verplichting geldt voor

federatie FEE) hebben hiervoor samen PV CYCLE

iedereen die in België aan eindgebruikers verkoopt en

BELGIUM opgericht. Dat is een nieuw collectief

biedt dus geen concurrentie voor- of nadeel.

systeem (gebaseerd op het bestaande Europese

•

U kunt zich als invoerend installateur inschrijven bij

PV Cycle netwerk) dat het beheer, de inzameling

PVCycle via het Extranet van PV CYCLE BELGIUM op

en de verwerking organiseert van afgedankte

https://extranet.pvcycle.org/

fotovoltaïsche zonnepanelen en zo de PV-sector
“ontzorgt”.
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EER INFO:

•

In Nederland heeft Solarclarity hiervoor samen
met de branchevereniging Holland Solar
STICHTING ZRN (zonnepanelen Recycling
Nederland: www.stichtingzrn.nl) opgericht. Deze

Meer informatie omtrent deze regelgeving kunt u

vinden op de website van PV Cycle: www.pvcycle.be.

Tevens staat deze informatie ook op onze website:

www.solarclarity.nl/wet-en regelgeving.

stichting vervult dezelfde rol als PV Cycle in
België. Solarclarity draagt aan deze stichting
de milieubijdrage af voor panelen die in Nederland
zijn geleverd.

MEER INFO?
T: 0031 (0)294 769028
E: sales@solarclarity.nl

