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1.

Wie is de “producent” die aan de wettelijke verplichting moet voldoen?
Diegene die voor de eerste maal het zonnepaneel in België op de markt brengt.
Dit kan dus zowel de groothandel zijn als de kleinhandel of de installateur, evenals de fabrikant.
Een handig hulpmiddel hierbij is na te gaan wie als eerste faktureert met Belgische BTW aan zijn
klant, onafhankelijk of die een privépersoon (B2C) of een professionele handelaar (B2B) is.
De wettelijke omschrijving is als volgt:
Elk bedrijf of natuurlijke persoon gevestigd in België en die in België:
1.
Fotovoltaïsche zonnepanelen vervaardigt én verkoopt (FABRIKANT);
2.

Fotovoltaïsche zonnepanelen invoert én verkoopt (INVOERDER/ook INSTALLATEUR bij
directe import uit het buitenland);

3.

Fotovoltaïsche zonnepanelen verdeelt onder zijn eigen naam of merk.
(DISTRIBUTEUR/ook INSTALLATEUR bij directe import uit het buitenland).

Elk bedrijf of natuurlijke persoon gevestigd in het buitenland of zelfs buiten de Europese Unie
en die in België:
4.

Door middel van webshop(s) online rechtstreeks verkoopt aan particulieren of bedrijven
(INTERNET VERKOOP).

Als u aan één van de hierboven genoemde criteria beantwoordt, bent u verplicht te voldoen aan
de verplichtingen van de aanvaardingsplicht en de uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid.

2.

Welke verplichting is er voor een invoerder die levert aan buitenlandse
klanten?
Indien U invoert en daarna een deel of het geheel van de ingevoerde zonnepanelen (terug)
verkoopt aan een buitenlandse klant (in Europa of buiten Europa), dan heeft u geen enkele
verplichting in België betreffende de aanvaardingsplicht.
Opgelet: indien een gedeelte van de ingevoerde zonnepanelen verkocht worden op het
Belgische grondgebied,valt deze verkoop wél onder de aanvaardingsplicht en de bijhorende
verplichtingen.

3.

Wat indien ik invoer, nadien in België verkoop en mijn klant verkoopt
nadien deze zonnepanelen aan een buitenlandse klant ?
Met andere woorden ‘Wie kan er een beroep doen op de teruggave van de milieubijdragen aan
PV CYCLE BELGIUM en in welke situaties?”
Enkel indien voor fotovoltaïsche zonnepanelen een milieubijdrage werd betaald aan PV CYCLE
BELGIUM of aan een Belgische leverancier kan een recht op teruggave van milieubijdragen
bestaan.
U moet dan wel een toetredingsovereenkomst afsluiten, ook al bent u niet noodzakelijk
invoerder of producent van zonnepanelen. Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot
teruggave in te dienen op zijn driemaandelijkse aangifte.
PV CYCLE BELGIUM stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien
dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een
creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggave kan
aanleiding geven tot een controle.

4.

Export
De invoerder of producent heeft recht op teruggave van de milieubijdragen die hij, in
hoedanigheid van tussenhandelaar of eindverkoper, betaald heeft aan zijn leverancier bij de
aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen die hij (nadien) heeft geëxporteerd naar natuurlijke
personen of rechtspersonen gevestigd in het buitenland.
Het recht op teruggave van de milieubijdrage ontstaat op het ogenblik van de export van de
panelen.
Het verzoek tot teruggave van milieubijdragen doet u in principe via uw normale
kwartaalaangiftes.
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U kan het evenwel uiterlijk vragen op 30 juni van een bepaald jaar, voor het voorbije
kalenderjaar (via de jaarlijkse verzamelstaat).
Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggave in te dienen op zijn
driemaandelijkse aangifte.
PV CYCLE BELGIUM stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien
dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld
worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggave kan aanleiding geven tot een
controle.

5.

Onder welke voorwaarden heeft men recht op de teruggave van de
milieubijdrage in geval van export?
Om teruggave van de milieubijdrage te kunnen krijgen, moet de milieubijdrage zijn betaald
ofwel aan een Belgische leverancier ofwel aan PV CYCLE BELGIUM na aangifte van de goederen
bij het op de markt brengen ervan. De milieubijdrage mag niet betaald zijn geweest door de
buitenlandse aankoper.
De producent/invoerder moet op voldoende wijze kunnen aantonen dat de goederen
daadwerkelijk werden geëxporteerd naar in het buitenland gevestigde natuurlijke of
rechtspersonen. Zo kan gebruik worden gemaakt van volgende documenten (niet exhaustieve
lijst):


De transportdocumenten ;



De exportdocumenten;



Bewijs van onderworpenheid van bestemmeling aan de buitenlandse BTW;



De aankoopfactuur die de betaling van de milieubijdrage aantoont;

De verkoopfactuur aan de bestemmeling in het land van dedouanering; eventueel het bewijs
van betaling in het buitenland. Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggave in te
dienen op zijn driemaandelijkse aangifte.
PV CYCLE BELGIUM stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien
dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld
worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggave kan aanleiding geven tot een
controle.
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6.

Welke verplichting is er voor gebouwgeïntegreerde zonnepanelen (BIPV)?
Building Integrated PV (BIPV) vallen ook onder de aanvaardingsplicht zonnepanelen.
Het aantal op de Belgische markt gebrachte dient ook per kwartaal worden gemeld aan PV
CYCLE BELGIUM doch er dient tijdens de eerste 5 Jaar (2016 – 2020) géén milieubijdrage te
worden betaald aan PV CYCLE BELGIUM.
Het is dus verboden aan de Producent / Invoerder om de milieubijdrage aan te rekenen op de
factuur aan zijn klant noch verder in de distributieketen.
PV CYCLE BELGIUM zal wel in de loop van die 5 jaar een haalbaarheidsstudie uitvoeren om na te
gaan of voor deze soort fotovoltaïsche zonne-energie een milieubijdrage op termijn al dan niet
dient ingevoerd te worden.
Samengevat:
De Producent / Invoerder dient wel een toetredingsovereenkomst af te sluiten met PV CYCLE
BELGIUM, dient per kwartaal te rapporteren hoeveel BIPV er op de Belgische markt is geplaatst
doch dient geen milieubijdrage te betalen. Deze milieubijdrage staat op nul (0) EUR.

7.

Wat is een BIPV-paneel in het kader van de aanvaardingsplicht ?
In vele gevallen is een BIPV-product een samengesteld product waarbij enerzijds de zonnecellen
al dan niet geïntegreerd in een samenhangend geheel (paneel) een ‘deelproduct’ vormen en
anderzijds het volledige ‘product’ dat op de markt wordt gebracht als een “BIPV- product”.
Wie is verantwoordelijk in het kader van de aanvaardingsplicht: de fabrikant van het
‘deelproduct’ of diegene die het “BIPV-product” onder zijn merk of naam op de Belgische
markt brengt ?
Diegene die het “BIPV-product” onder zijn merk of naam op de Belgische markt brengt is de
Producent / invoerder in het kader van de aanvaardingsplicht.
Bijvoorbeeld: dakpannen met geïntegreerde zonnecellen of zonnepaneel, diegene die het BIPVproduct ‘dakpan’ op de markt brengt is de Producent / Invoerder.

8.

Waarom betaal ik een milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen ?
De invoerders en producenten, aangesloten bij PV CYCLE BELGIUM, betalen een milieubijdrage
ter financiering van de activiteiten van PV CYCLE BELGIUM.
Zij moeten deze milieubijdrage doorrekenen aan hun klanten, waardoor de invoerders en
producenten uiteindelijk niet de kost van de milieubijdrage zelf dragen.
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De milieubijdrage is geen taks of een andere bijzondere belasting, maar een bijdrage in de
dienstverlening door het Beheersorganisme in het kader van de aanvaardingsplicht voor
afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen.

9.

Wat dekt de milieubijdrage ?
Vanaf 1 juli 2016 is er één all-in bijdrage die wordt aangewend om de inzameling, de sortering,
het transport en de verwerking te bekostigen van de toestellen die worden teruggebracht naar
het inzamelpunt, eventueel het containerpark of worden opgehaald ter plaatse voor grote
hoeveelheden op het moment van aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel. Een deel van de
bijdrage gaat ook naar de werking en communicatie van PV CYCLE BELGIUM (rapportering,
controles van de bedrijven, ...).

10. Wat betekent op de (Belgische) markt brengen ?
Het "op de markt brengen" is "de handeling waarbij het in België ingevoerde of geproduceerde
fotovoltaïsch zonnepaneel, al dan niet nieuw of defect, voor de eerste maal in België aan een
derde partij verkocht, verhuurd, in leasing gegeven of ter beschikking gesteld wordt of bestemd
wordt om zelf gebruikt te worden".

Deze definitie houdt in dat ook een milieubijdrage verschuldigd wordt in volgende
gevallen:


bij een lokale levering aan partijen die een bijzondere BTW-vrijstelling genieten (bv. tax free
shops, leveringen aan internationale instellingen, diplomaten);



bij goederen die een bedrijf gratis levert of gebruikt voor demo-doeleinden of als
toonzaalmodel;



bij invoer van tweedehands apparaten



bij wederinvoer van defecte apparaten (bv. apparaten die u heeft uitgevoerd en die in het
kader van een garantieregeling worden wederingevoerd op het ogenblik dat ze defect zijn)

Het begrip "op de markt brengen" verwijst in dit kader niet naar het tijdstip waarop voor een
apparaat voor het eerst BTW verschuldigd werd. Dit zou betekenen dat invoerders in principe
voor het ogenblik van de invoer een aangifte moesten doen.
Om echter voorfinanciering in hoofde van de invoerders te vermijden, laat PV CYCLE BELGIUM
toe dat de goederen ten laatste worden gerapporteerd aan PV CYCLE BELGIUM (kwartaal

declaratie) op het ogenblik van de verkoop, huur, leasing, terbeschikkingstelling, eigen
gebruik, etc.
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Indien u evenwel makkelijker een correcte opvolging kan doen van de op de markt gebrachte
apparaten op het ogenblik van invoer, mag u uiteraard aangeven rekening houdend met de
invoer.

11. Vallen de uit het buitenland geïmporteerde tweedehands fotovoltaïsche
zonnepanelen onder de aanvaardingsplicht?
Ja, ook voor uit het buitenland ingevoerde tweedehands zonnepanelen bent u een
milieubijdrage verschuldigd.
Wanneer deze in België worden afgedankt, zal immers ook in België moeten ingestaan worden
voor de recyclage van deze zonnepanelen.

12. Moet ik de milieubijdrage vermelden op de factuur als een zichtbare
(visible) bijdrage (fee) en indien ja, Hoe ?
a) B2B-relatie
Wat de all-in milieubijdrage betreft, moeten de invoerders/producenten de all-in bijdrage apart
doorrekenen aan de distributie, en vermelden deze steeds op een aparte lijn op de factuur.
De aparte lijn dient te vermelden “Milieubijdrage PV” (ter informatie: in de Franse taal
“contribution environmentale PV”). Zie ook de Nota ‘Administratie Aanvaardingsplicht”.

b) B2C-relatie
De distributie is niet verplicht de milieubijdrage zichtbaar door te rekenen aan de B2Cconsument doch de distibutie dient de consument duidelijk te informeren over de hoogte van
de milieubijdrage.
Indien gekozen wordt voor een zichtbare vermelding dient op een aparte lijn op de faktuur
vermeld te worden “Milieubijdrage PV” (ter informatie: in de Franse taal “contribution
environmentale PV”).
Indien de distributeur ervoor kiest om de milieubijdrage niet (meer) apart te vermelden in zijn
publicaties (folders, prijsetiketten, ...) dient hij te vermelden: “Milieubijdrage PV inbegrepen”.
Maximale transparantie moet hierbij gewaarborgd blijven en de consument moet te allen tijde
de milieubijdragen kunnen raadplegen.
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Onderstaande tabel geeft u duidelijk weer in welke gevallen de milieubijdrage al dan niet dient
gefactureerd te worden:
Milieubijdrage
bij aankoop

Milieubijdrage
bij verkoop

Lidmaatschap bij
PV CYCLE BELGIUM
en kwartaalaangifte

Recht op
terugvordering of
exportrestitutie

1.Aankoop in België
en verkoop in België

Ja

Ja

Neen

Neen

2. Aankoop in België
en verkoop in het
buitenland

Ja

Neen

Ja

Ja

3. Aankoop in het
buitenland voor
verkoop in België

Neen

Ja

Ja

Neen

4. Aankoop in het
buitenland voor
verkoop in het
buitenland

Neen

Neen

Neen

Neen

Stroom

13. Is de milieubijdrage verplicht in het geval van openbare aanbestedingen
of groepsaankopen en dergelijke meer ?
Ook bij openbare aanbestedingen dient de milieubijdrage verplicht aangerekend te worden.

14. Aan wie betaalt u de milieubijdrage ?
1. Voor ingevoerde of geproduceerde goederen: op basis van een factuur opgemaakt
door PV CYCLE BELGIUM vzw, betaalt u een milieubijdrage aan PV CYCLE BELGIUM
vzw voor de fotovoltaïsche zonnepanelen die u invoert of produceert en op de
Belgische markt brengt én die u declareert of meldt per kwartaal op het Extranet
platform van PV CYCLE BELGIUM vzw.
2. Voor goederen aangekocht bij een Belgische leverancier: u betaalt de milieubijdrage
aan uw leverancier. In de verhouding tussen leverancier en invoerder of producent,
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maakt deze bijdrage deel uit van de contractuele prijs. Zij moet dan ook duidelijk zijn
aangegeven op het ogenblik van de contractsluiting.

15. Verjaring
Om te voorkomen dat invoerders en producenten ontmoedigd worden zich alsnog aan te sluiten
bij PV CYCLE BELGIUM vzw, omdat de kost van de retroactieve milieubijdrage onoverzienbaar
wordt, voorziet de toetredingsovereenkomst in een verjaringsperiode van zeven kalenderjaren,
te rekenen vanaf het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaarlijkse verzamelstaat
betrekking heeft.
Een voorbeeld kan dit illustreren:


Indien u aansluit bij PV CYCLE BELGIUM in 2020 zal u milieubijdragen moeten betalen voor
alle op de markt gebrachte producten vanaf 1 juli 2016.



De termijn van 7 jaren begint immers te lopen vanaf 1 juli 2016 aangezien dit
Beheersorganisme pas vanaf dan actief is.



Indien u in 2028 aansluit bij PV CYCLE BELGIUM en u brengt sedert het jaar 2022
zonnepanelen op de Belgische markt zal u milieubijdragen moeten betalen voor op de
markt gebrachte fotovoltaïsche zonnepanelen vanaf 1 januari 2022.

Let op: uitstellen van aansluiting bij PV CYCLE BELGIUM zal aanleiding geven tot
vervolging door de gewestelijke milieu-administraties aangezien free-riders actief
worden opgespoord.

16. Hoogte van de milieubijdrage
Het bedrag van de milieubijdrage wordt, in overleg met de toezichthoudende overheden,
bepaald door het beheersorganisme PV CYCLE BELGIUM vzw.
Deze bijdrage wordt bepaald op grond van berekeningen die rekening houden met het aantal
zonnepanelen die op de markt zal worden gebracht, de kosten van ophaling en verwerking, de
administratieve kosten van rapportering, … .

17. Wie bepaalt de hoogte van de milieubijdrage ?
Het bedrag van de bijdragen is bepaald door het beheersorganisme PV CYCLE BELGIUM vzw die
elke wijziging moeten goedkeuren.De gewestelijke overheden kunnen advies geven.
Het beheersorganisme houdt rekening met de eventuele kosten voor ophaling, transport en
verwerking van fotovoltaïsche zonnepanelen alsook de levensduur ervan.
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18. Hoeveel bedraagt het BTW-percentage op de bijdragen ?
a)

In de facturatie tussen het PV CYCLE BELGIUM lid en zijn klant (particulier of handelaar),
volgt het BTW-tarief op de milieubijdrage het BTW-tarief op het goed.

Indien dit laatste verlaagd is omwille van een wettelijke bepaling, zal dit ook het geval zijn voor
de milieubijdrage in de verhouding tussen het lid en zijn klant.
Een aannemer zal bijvoorbeeld slechts 6% aanrekenen aan zijn klant indien het huis ouder is dan
10 jaar.
b)

In het geval van de vrijstelling van BTW voor sommige gebruikers (bv. internationale
instellingen), is er echter geen vrijstelling van milieubijdrage.

De reden hiervoor is dat de bijdrage bestemd is om, nadat het apparaat is afgedankt, het in
België op een milieuverantwoorde wijze te recycleren.
Er is op deze milieubijdrage geen BTW verschuldigd in de relatie tussen het lid en deze
gebruikers, voor zover zij kunnen bewijzen dat zij van BTW zijn vrijgesteld.
c)

In de relatie tussen PV CYCLE BELGIUM vzw en het lid daarentegen, is het BTW-tarief 21%,
aangezien men nog niet weet welke de bestemming van het goed zal zijn.

Het eventuele verschil tussen de BTW-tarieven wordt door het lid teruggevraagd aan de
Belgische BTW-administratie en dit door middel van de BTW-aangifte.

19. Zal het bedrag van de milieubijdrage in de toekomst evolueren ?
De milieubijdrage is vatbaar voor verandering in functie van de kosten voor de ophaling en
behandeling van bepaalde types van fotovoltaïsche zonnepanelen.
Op regelmatige basis wordt de lijst van zonnepanelen geëvalueerd en bijgevolg kan de hoogte
van de milieubijdrage van elk zonnepaneel ieder jaar aangepast worden.
De milieubijdrage kan zowel verminderen als vermeerderen.

20. Hoe gebeurt de boekhoudkundige toerekening van de milieubijdrage?
Voor de producenten en invoerders is de bijdrage, op boekhoudkundig vlak, niet in de aan- en
verkoopprijs begrepen. Zij moet in de BTW-aangifte worden verwerkt als een prestatie van
diensten.
Er wordt aanbevolen de milieubijdragen te boeken als een wachtrekening (klasse 4), zoals ook
gebeurt met BTW. De bijdragen worden dan beschouwd als bedragen die niet aan het bedrijf
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toebehoren, maar als een bedrag dat wordt "opzij gezet" tot op het ogenblik van de vraag om
betaling vanwege het beheersorganisme.
Er zijn evenwel nog andere, eveneens correcte, mogelijkheden, van boeking.

21. Wat is de meerkost voor een gemiddelde PV-installatie?
De milieubijdrage per standaard zonnepaneel bedraagt momenteel 4 EUR. Voor een gemiddelde
PV-installatie van 4 kWp opgebouwd uit 16 zonnepanelen van 250 Wp komt de totale bijdrage
dus neer op 64 euro (excl. BTW).
Rekenen we met een gemiddelde investeringskost van 1,6 euro per Wattpiek (incl. BTW), dan
kost deze PV-installatie 6400 EUR en bedraagt de milieubijdrage dus ongeveer 1% van de totale
kost.
Het voordeel voor de eindklant is hierbij een gratis aanvaarding in de toekomst van zijn
afgedankte zonnepanelen.

22. Welke regeling is er voor dunnefilm zonnepanelen?
De aanvaardingsplicht geldt ook voor alle standaard dunnefilm panelen met een milieubijdrage
van 4 EUR per paneel.
Er wordt bij het inzamelen wel een onderscheid gemaakt tussen zonnepanelen op basis van
silicium (zowel amorfe films op glazen dragers als microkristallijn silicium) en nietsiliciumhoudende zonnepanelen (zoals CI(G)S, CdTe). Deze worden gescheiden ingezameld en
opgeslagen in een aparte container in afwachting van ophaling en verwerking.
Betreffende de verwerking zijn ook specifieke technologieën ontwikkeld, op basis van
chemische-fysische verwerking.
Flexibele dunnefilm zonnepanelen bijv. dakbanen met amorf silicium zijn onderwerp van de
studie naar BIPV-producten.

23. Welke kosten zijn niet inbegrepen in het terugnamesysteem?
Ontmanteling ter plaatse op het dak of op de grond, alle voorbereiding voor transport.

24. Mag ik componenten verwijderen van de ingezamelde zonnepanelen?
Het is verboden om onderdelen te verwijderen van het zonnepaneel. Zowel het aluminiumkader
als de connectiedoos en de bekabeling vormen integraal onderdeel uit van het ingezamelde en
verwerkte zonnepaneel.
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De inzameling is gratis op voorwaarde dat er bij de afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen
geen essentiële onderdelen ontbreken en/of deze geen afvalstoffen bevatten vreemd aan het
afgedankte fotovoltaïsch zonnepaneel.
Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan het inzamelpunt en/of PV CYCLE BELGIUM
hiervoor kosten aanrekenen in verhouding tot het gebrek.

25. Ben ik als installateur verplicht om elk afgedankt zonnepaneel te
aanvaarden ook als er geen nieuwe zonnepanelen besteld worden?
In principe niet. De regel is dat bij de aanschaffing van een nieuw fotovoltaïsch zonnepaneel de
eindverkopers/installateurs ieder afgedankt fotovoltaïsch zonnepaneel gratis in ontvangst
nemen, zgn. één-voor-één regeling. Deze aanvaardingsplicht geldt ongeacht de verkoopsvorm
en wijze van levering.
Echter, het is commercieel interessant om ingeval er enkel afgedankte fotovoltaïsche
zonnepanelen worden aangeboden en geen nieuwe worden aangekocht – bijv. tijdens een
vervanging omwille schade of defect - voor klanten en potentiële klanten een oplossing aan te
bieden.
Hiertoe kan elke installateur of distributeur een erkend inzamelpunt worden van PV CYCLE
BELGIUM. Er is bovendien een vaste en variabele vergoeding voorzien voor de inzamelpunten.
Meer informatie om een inzamelpunt te worden vindt u op de website van PV CYCLE BELGIUM.

26. Hoe wordt de aanvaarding van de “historische fotovoltaïsche
zonnepaneel-installaties” geregeld?
In de wetgeving is bepaald dat alle afgedankte zonnepanelen worden aanvaard, ongeacht het
tijdstip waarop ze op de markt zijn gebracht.

27. Welke controles gebeuren er op niet-aangesloten PV-bedrijven die geen
heffing aanrekenen?
De gewestelijke milieu-en afval administraties zullen gerichte controles uitvoeren bij de
eindgebruikers van zonnepaneel installaties en de keten in een terugwaartse beweging
controleren en op die manier nagaan of de ganse keten de doorrekening van de milieubijdrage
PV respecteert en de uiteindelijke Producent / Invoerder lid is middels de Toetredingsovereenkomst van PV CYCLE BELGIUM vzw.
Daarnaast zullen de ledenlijsten van alle betrokken sectorfederaties, de betrokken industrie
publikaties en dergelijke meer als bronnen dienen.
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28. Kunnen we met afgedankte omvormers en batterijen ook bij PV CYCLE
BELGIUM terecht?
PV CYCLE BELGIUM kan u doorverwijzen naar de juiste contactpersonen bij de volgende
beheersorganismen:


voor de omvormers: www.recupel.be;



voor de batterijen: www.bebat.be.

29. Kunnen gemeentelijke containerparken ook afgedankte fotovoltaïsche
zonnepanelen aanvaarden?
Vandaag bestaat hierover geen overeenkomst met de containerparken.

30. Waarom een aangifte of declaratie van de op de markt gebrachte
fotovoltaïsche zonnepanelen?
De activiteiten van PV CYCLE BELGIUM worden in eerste instantie door de invoerders en
producenten gefinancierd. Zij betalen aan PV CYCLE BELGIUM voor elk fotovoltaïsch
zonnepaneel een milieubijdrage per zonnepaneel dat zij op de markt brengen.
Daarom moet PV CYCLE BELGIUM kunnen beschikken over de hoeveelheden die u op de
Belgische markt brengt ingedeeld volgens de PV-technologieën. Op basis van deze informatie
wordt het bedrag van de milieubijdragen berekend en gefactureerd aan de invoerder of
producent.
Bovendien is PV CYCLE BELGIUM verplicht deze informatie jaarlijks mee te delen aan de
toezichthoudende overheden.

31. Welke gegevens moet u meedelen ?
Het aantal fotovoltaïsche zonnepanelen in stuks, gewicht en wattpiek op basis van (momenteel)
6 technologieën:


Silicium (mono- en polykristallijn)



Dunne film silicium (amorf Si, microkristallijn Si)



Andere soorten dunne film (CIS, CIGS, CIGSSe, CdTe)



Gelamineerd membraan met dunnefilm zonnecellen (meestal amorf Si)



Concentrerende zonnecellen



BIPV (building integrated PV)
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32. Waarop heeft de kwartaalaangifte betrekking ?
De kwartaalaangifte slaat op het aantal fotovoltaïsche zonnepanelen die voor de eerste keer op
de Belgische markt worden gezet in de loop van het kwartaal (trimester) voorafgaand aan het
indienen of versturen van de aangifte.
De aangifte van de toestellen komt overeen met het aantal toestellen dat hetzij werd ingevoerd
hetzij geproduceerd en verkocht op de Belgische markt.
In de meeste gevallen kan men zich daarbij baseren op verkoopsfacturen of
voorraadbewegingen, doch men dient er rekening mee te houden dat in een aantal gevallen ook
goederen die niet op een verkoopsfactuur voorkomen dienen aangegeven te worden (bv.
goederen die voor eigen gebruik bestemd worden en geactiveerd worden in de balans van het
bedrijf).

33. Wanneer een aangifte indienen ?
De driemaandelijkse aangiften moeten gedaan worden voor de 20e dag na afloop van het
trimester waarop de aangifte betrekking heeft.

34. Hoe een aangifte indienen bij PV CYCLE BELGIUM ?
Ga naar het Extranet middels https://extranet.pvcycle.org
Alle details vind u vervolgens in de Handleiding ‘Extranet 2.0 Gebruikershandleiding User Guide’
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