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Fotovoltaïsche zonnepanelen worden gerecycleerd, zoals alle andere electrische 
of electronische apparaten. In Belgie is het beheersorgaan PV CYCLE Belgium  
verantwoordelijk voor de ophaling en de verwerking van afgedankte zonnepanelen.

U hebt verschillende opties, naargelang de hoeveelheid zonnepanelen die u wil  
afdanken en/of naargelang u al of niet BTW-plichtig bent.

In functie van hun technologie, zamelen wij de klassieke fotovoltaïsche zonnepanelen (cSi - mono- en polykristallijn) gescheiden 
in van de CIS, CIGS en/of CdTe zonnepanelen.

Er zijn speciale voorwaarden voor de inzameling van technologieën zoals BIPV, soepele amorf silicium panelen gelamineerd 
op verschillende waterdichte ondergronden (bitumen, synthetisch, rubber, meerlagige of enkellagige systemen), cylindrische 
tubes bedekt met CIGS-cellen, enz.

Bent u particulier of een organisatie zonder BTW- 
nummer?
U kan uw afgedankte zonnepanelen binnenbrengen bij publiek 
toegankelijke vaste inzamelpunten. Deze nemen de panelen  
gratis in ontvangst onder de volgende voorwaarden: 

enkel tijdens de kantooruren;

enkel bij inzamelpunten die toegankelijk zijn voor  
particulieren en/of niet-BTW-plichtige organisaties; 

enkel voor een hoeveelheid die een residentieel fotovol-
taïsch zonnepaneelsysteem vertegenwoordigt; de inzamel- 
punten engageren zich om tot 20 stuks te aanvaarden.

enkel de door u voortgebrachte op het Belgische  
grondgebied af te danken zonnepanelen;

enkel volledige zonnepanelen met al hun originele  
onderdelen zoals het kader en het verdeelkastje.

enkel tijdens de kantooruren;

enkel bij inzamelpunten die toegankelijk zijn voor  
Professionelen; 

enkel voor een hoeveelheid die een commercieel fotovol-
taïsch zonnepaneelsysteem vertegenwoordigt; de inzamel- 
punten engageren zich om tot 40 stuks te aanvaarden.

enkel de door u voortgebrachte op het Belgische 
grondgebied af te danken zonnepanelen;

enkel volledige zonnepanelen met al hun originele 
onderdelen zoals het kader en het verdeelkastje. 

HOE WERKT DE INZAMELING VOOR U?

Bent u een organisatie of bedrijf met een btw- 
nummer ?
U kan uw afgedankte zonnepanelen binnenbrengen bij enkel voor 
professionelen toegankelijke vaste inzamelpunten. Deze nemen 
de panelen gratis in ontvangst onder de volgende voorwaarden: 

Indien u een vraag heeft of  twijfels heeft over wat een fotovoltaïsch zonnepaneel is,  
kan u ons steeds foto’s toesturen of  contacteren via operations@pvcycle.org.

WENST U ZICH TE ONTDOEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN ZONNEPANELEN?

Voor grote hoeveelheden, bijvoorbeeld 1 vrachtwagen of meerdere Megawatt, afkomstig van commerciële of industriële PV-installa-
ties, nodigen wij u uit het ophaalformulier in te vullen via www.pvcycle.be/inzameling-2/ophaling/. 

MOET IK BETALEN OM VAN MIJN AFGEDANKTE FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN AF TE 
RAKEN ?

In België wordt het systeem gefinancierd door een milieubijdrage te heffen op elk zonnepaneel, dat op de markt wordt gebracht, 
en doorgerekend wordt naar de eindgebruiker. De inzameling is dus gratis, op voorwaarde dat geen enkel essentieel onderdeel 
ontbreekt en indien de afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen geen andere afvalstoffen bevatten. 

Het actuele bedrag van deze  « milieubijdrage PV » kan geraadpleegd worden op onze website. (https://pvcycle.be/milieubijdrage/).
Indien een particulier en niet-BTW plichtige organisatie zelf méér dan 20 stuks demonteert 
en aanbiedt, zal de particulier en niet-BTW-plichtige organisatie rechtstreeks het beheer-
sorganisme contacteren.

Geregistreerde inzamelpunten kunnen echter - op eigen initiatief - ook méér dan 20 stuks 
aanvaarden. 

U vindt de lijst van Publiek toegankelijke inzamelpunten op 
www.pvcycle.be/inzameling-2/vind-een-inzamelpunt/ 

Let op: indien u onvolledige PV zonnepanelen aanbiedt, heeft het inzamelpunt het recht u hiervoor kosten aan te rekenen.Wij zullen immers ook kosten aanrekenen aan het inzamelpunt 
in dergelijke situatie.

Geregistreerde inzamelpunten kunnen echter - op eigen initiatief - ook méér dan 40 stuks 
aanvaarden. 

Installateurs, tussenhandelaars of producenten aanvaarden bij de verkoop van nieuwe 
panelen aan BTW-plichtige organisaties minstens eenzelfde totaal paneelvermogen of 
aantal panelen terug mee te nemen die aanwezig waren in de gedemonteerde installatie 
(één-voor-één-principe).

Zoek de locatie van 
uw dichtsbijzijnde 
inzamelpunt op 
www.pvcycle.be

Vul het onlineformulier in op 
www.pvcycle.be/inzameling-2/

ophaling/
Onze afdeling operations zal u 

contacteren om de ophaling op µ
lokatie te organiseren.

Na demontage brengt de 
installateur de afgedankte 

zonnepanelen naar het  
inzamelpunt.

Een vrachtwagen zal uw  
afgedankte zonnepanelen 
ophalen en overbrengen  

naar één van onze  
recyclingpartners.

De zonnepanelen worden 
in de containers of op 

paletten van de inzamel- 
punten gedeponeerd.

Zodra de containers 
of de paletten vol zijn,  
worden ze naar een 

verwerkingsinstallatie 
recyclingcentrum  

gebracht. 

De zonnepanelen worden 
gerecycleerd en de nieuwe 
grondstoffen zijn klaar  
voor gebruik in allerlei  
producten en  
toepassingen.

Kleine
hoeveelheden

Grote  
hoeveelheden



PV CYCLE BELGIUM a.s.b.l.
Brand Whitlocklaan 114/5
1200 Bruxelles– België
T. +32 (0)2 880 72 60 
E. belgium@pvcycle.org 
W. www.pvcycle.be

WIE IS PV CYCLE BELGIUM ?

PV CYCLE BELGIUM is het beheersorganisme opgericht onder 
de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) door de 
volgende sectorfederaties:

PV CYCLE BELGIUM vzw heeft de uitvoering van de aanvaar-
dingsplicht overgedragen aan PV CYCLE ivzw, die de leidende  
organisatie is voor het organiseren van de wettelijke registratie en 
de voornaamste dienstverlener voor afvalinzameling en -verwerking 
van alle types fotovoltaïsche zonnepanelen. 

De strategie en alle belangrijke beslissingen worden steeds  
genomen door de Raad van Bestuur van PV CYCLE BELGIUM vzw.

 


