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ZONNE-ENERG IE CREËERT MEER BANEN DAN ELKE ANDERE ENERGIE-INDUSTRIE
Zonne-energie is een technologie die een groot positief effect heeft op de Europese werkgelegenheid. Voor elke terawattuur 
geproduceerd vermogen zonne-energie worden momenteel 1100 banen in de EU gecreëerd. Dit is vele malen meer dan welke 
andere energie-industrie dan ook, en dan met name kernenergie, kolen en gas. Hetzelfde kan worden gezegd op mondiale schaal, 
waar het ondanks een relatief klein aandeel in de opwekking van elektriciteit meer werkgelegenheid oplevert dan enige andere 
energie-industrie. Volgens het IRENA-rapport zorgde zonne-energie in 2017 voor 3,4 miljoen banen wereldwijd.

ZONNE-ENERGIE ONDERSTEUNT DE WERKGELEGENHEID
Drie van de vier banen in de zonne-energiesector in de EU zijn downstream-banen. Deze banen worden lokaal gecreëerd en 
kunnen daarom niet worden verplaatst. Zij dragen bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling op lange termijn. Kleinschalige zonne-
installaties in de EU ondersteunen bijna drie keer zoveel veel banen en bruto toegevoegde waarde als grootschalige 
installaties. Dit komt doordat zonne-energiesystemen op het dak        arbeidsintensiever zijn als het  gaat  om        hun installatie.

De exploitatie en onderhoud (O&M) van installaties zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle ondersteunde 
banen en de bruto toegevoegde waarde door de zonne-energie-industrie. Aangezien tijdens de gehele levensduur van zonne-
installaties O&M-diensten worden geleverd, levert dit werkgelegenheid voor de lange termijn op, die niet beïnvloed wordt door 
schommelingen in de markt. O&M-banen zullen aanzienlijk toenemen en tegen 2050 zullen zij het belangrijkste functiesegment 
binnen de zonne-energiebranche worden.

TWEE KEER ZOVEEL ZONNE-ENERGIE-BANEN IN DE EU IN 2021
Dankzij nieuwe installaties en de groei van de totale geïnstalleerde capaciteit in de EU zal het aantal banen in de zonne-energie tegen 
2021 meer dan verdubbeld zijn vergeleken met het aantal FTE in 2016. De banen in de zonne-energie worden door de markt ook 
gelijkmatiger verdeeld over de EU-lidstaten.
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