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CIRCO Track zonnepanelen - deelnemers
Producenten: Solarge: dakpanelen

Solarix: gevel panelen
Creteq - Zigzag solar: gevel panelen
Hydro Extrusion: producent alu profielen en recycling

Projectontwikkelaar: LC Energy
PV Projecten

Recycling: Mirec
BRBS recycling (branche org)

Hergebruik: Boldz
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LINEAIRE BUSINESS
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Zonnepanelen: Leerpunt degradatie en afschrijving

Panelen degraderen 0,5 tot 0,7% per jaar: 
na 20 jr is er daardoor nog 85% opbrengst over

Technische innovatie naar hogere opbrengst: stijgt met 4% per jaar
Inkoopprijs daalt jaarlijks
Recycling van huidige panelen gebeurt niet of nauwelijks: loont niet

Economische afschrijving al na 10 jr: Vervanging & Recycling 
of Hergebruik: tweedehands verkoop?
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Uitdaging



Zonnepanelen - mogelijke Circulaire kansen

Mogelijk Cascade model:

1. Circulair design panelen + langer in gebruik houden

2. Hergebruik: Refurbish panelen na 10 - 15 jr + verkoop aan andere/lagere markt

3. Upcycling: panelen in andere toepassing inzetten

4. Recycling: grondstoffen scheiden en terugwinnen door design for recycling 
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Eerste technische stappen zijn gezet!
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• Rechts: Zonnepaneel gemaakt van reststroom 
kunststoffen

• Onder: Proof-of-concept van het scheiden van het Solarge
zonnepaneel in de oorspronkelijke bestanddelen

• Nu samen in een consortium de volgende stappen zetten! 
Wie doet er mee??



Les: Meerwaarde aan de klant leveren via Prestatie-model?

• Standaard in zonnepanelen sector is de 
garantie van een steeds slechter wordend 
product.
• Kunnen wij dit omdraaien, door via 

periodieke upgrades een steeds beter 
wordende installatie te garanderen?
• Vorm van “Prestatie” 

business model 

10

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 10 20 30 40 50

Po
w

er
 D

en
sit

y 
[W

p/
m

2]

System lifetime [yr]

Conventional Solarge

recycle & 
upgrade

recycle & 
upgrade

recycle & 
upgrade








