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1. DE HUIDIGE SALDERINGSREGELING 

Hoe zit het ook alweer? Dankzij de salderingsregeling mag iedereen met een kleinverbruikersaansluiting (dat 

zijn vrijwel alle huisaansluitingen) de stroom die ze met zonnepanelen opwekken en terugleveren aan het net, 

aftrekken van de stroom die ze afnemen van het net. Op die manier betalen ze alleen voor het verschil. Met 

andere woorden: de stroom die je aan het elektriciteitsnet levert mag je wegstrepen tegen de stroom die je 

van het net afneemt. Dat heet ‘salderen’.  Je betaalt dus alleen voor de stroom die je méér afneemt dan je 

teruglevert aan het net. 

Dit is een wettelijke regeling, die bedoeld is om mensen te stimuleren om zonnepanelen te nemen. Minister 

Wiebes heeft onlangs besloten om de salderingsregeling langzaam maar zeker af te bouwen. Zie hoofdstuk 2. 

Tot 2023: eigen stroomverbruik 

Als je op een zonnige dag de wasmachine aanzet of het gras elektrisch maait, dan gebruik je 

rechtstreeks de opgewekte zonne-energie. De daarvoor benodigde stroom gaat niet via de meter en is niet 

zichtbaar op de jaarnota.  

De stroom die je overdag niet zelf gebruikt, maar teruglevert aan het net, gebruik je (virtueel) ’s avonds weer. 

In de maanden met veel zon (ruwweg april t/m september) bouw je een kWh overschot op, dat je in de 

donkere maanden weer gebruikt.  

Op je jaarnota zie je dat je alleen betaalt voor de stroom die je daadwerkelijk hebt afgenomen van je 

energieleverancier.  

 

Wil je weten wat je eigen verbruik is, dan kom je daar alleen achter door een vergelijking te maken tussen de 

kWh-opbrengst van de omvormer en de teruggeleverde kWh’en op je jaarnota. 

De meeste huishoudens komen qua eigen verbruik uit op 15 a 25 % van de opbrengst die door de omvormer 

wordt opgewekt. 

 

Tot 2023: netto teruglevering 

Meer stroom terugleveren dan je afneemt van de leverancier (netto teruglevering) is financieel ongunstig. Je 

krijgt namelijk over de netto teruggeleverde kWh een lager tarief vergoed dan je betaalt voor afgenomen 

energie. Vermijd daarom het kopen van teveel zonnepanelen, die meer kWh’n opwekken dan je zelf 

op jaarbasis verbruikt.  

Bij de meeste energieleveranciers krijg je per netto teruggeleverde kWh € 0,04 tot € 0,08 terug. 

Greenchoice springt hier als enige leverancier enigszins bovenuit. Van Greenchoice mag je maximaal 

10.000 kWh/jaar terugleveren voor een tarief van € 0,11/kWh. 

 
Tot 2023: slimme meter 

Het (laten) plaatsen van een slimme meter is niet verplicht, dit geldt ook voor het aanmelden van je installatie 

bij www.energieleveren.nl. De salderingsregeling werkt prima met een ouderwetse Ferraris draaischijfmeter. 

Echter, met het oog op de nieuwe salderingsregeling is vanaf 2021 plaatsing van meters met (minimaal) 

een dubbel telwerk (zijnde een slimme meter zonder communicatie-optie) verplicht. 
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2. AFBOUW HUIDIGE SALDERINGSREGELING NA 1 JANUARI 2023   

 

Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023-2030 stapsgewijs ieder jaar 9 procent minder salderen. Vanaf 

2031 is de saldering volledig afgeschaft en krijg je alleen nog het dan geldende tarief voor netto teruglevering. 

Motivatie voor dit beleid wordt gevonden in het feit dat de kostprijs van stroom van zonnepanelen een 

bestendig dalende lijn vertoont. “Subsidiering” van zonnepanelen (zijnde de huidige salderingsregeling) is niet 

meer nodig als stimulering voor de aanleg ervan. 

 

Na 2023: slimme meter 

Plaatsing van een meter met dubbel telwerk (levering/teruglevering) wordt vanaf 2021 verplicht. Plaatsing van 

een slimme(re) meter in elk huis is een noodzakelijke voorwaarde voor invoering van dit nieuwe stelsel.  

Het verschil tussen een meter met dubbel telwerk en een slimme meter is, dat aflezing op afstand niet mogelijk 

is. Dit om privacy bezwaren te ondervangen.  

 

Na 2023: eigen verbruik 

Het maximeren van het eigen verbruik wordt financieel aantrekkelijker voor eigenaren van zonnepanelen. 

Oftewel: het is verstandig om de opbrengst van de zonnepanelen zoveel mogelijk af te stemmen op je eigen 

verbruik. Het is namelijk beter om een opgewekte kWh zelf te gebruiken (en daarmee een aan te kopen kWh à 

circa 22 cent te vermijden), dan deze voor een veel lager tarief aan het net terug te leveren. De voorgestelde 

afbouw van de salderingsregeling heeft geen effect op de vrijstelling van belasting op de elektriciteit die achter 

de meter zelf wordt opgewekt en direct zelf wordt verbruikt. Daarvoor betaal je nog steeds geen 

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Het direct eigen verbruik van de opgewekte zonnestroom is dan 

ook nog altijd het meest rendabel.  

 

Na 2023: teruglevering 

De eigenaar van zonnepanelen krijgt voor teruggeleverde kWh’en te maken met twee tarieven 

 Hoog: hetzelfde tarief als nu, zijnde kostprijs van de leverancier + Energiebelasting (EB) + Opslag Duurzame 

Energie (ODE)  

 Laag: 80 % van de kostprijs van de leverancier (minimumtarief) 

 

In de spelregels zijn dan als volgt 

 Als je op jaarbasis meer kWh’en teruglevert dan je afneemt van de energieleverancier, ontvang je voor het 

meerdere het lage tarief. 

 Het hoge tarief voor zover die kWh’en in aanmerking komen voor saldering (dit deel neemt jaarlijks af met 

9 % totdat in 2031 dit percentage teruggebracht is naar 0 %).  

 Voor de resterende teruggeleverde kWh’en het lage tarief.  

 Deze berekening wordt zichtbaar op de jaarnota. 

 

Rekenvoorbeeld van de voorgestelde nieuwe salderingsregeling: 

Afname van het net    3500 kWh / jaar 
Teruglevering aan het net   1500 kWh / jaar 

Op de afrekening over 2023 komt nog 91 % van de teruggeleverde kWh (zijnde 1365 kWh) in 
aanmerking voor saldering. In 2024 komt nog maar 82 % in aanmerking voor saldering, enz. 
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Over de kWh ’n die niet in aanmerking komen voor saldering ontvangt de gebruiker (volgens de 
minister) een ‘redelijke vergoeding’, waarvoor een wettelijk minimum wordt voorgesteld van 80 % 
van de productiekosten van de producent, ca € 0,05/kWh.  
Wat er tegen die tijd gebeurt met de huidige vergoedingen voor netto teruglevering is niet helemaal 
duidelijk. 
Het is niet uitgesloten dat de energieleveranciers uit commerciële overwegingen een tarief voor 

teruggeleverde kWh’en hanteren dat hoger is dan het minimumtarief. 

 
Op basis van voorlopig aannames qua prijsontwikkeling van de zonnepanelen(componenten), 
tariefsontwikkelingen en de jaar op jaar stijgende efficiency van panelen, wordt de 
terugverdienperiode langer dan de huidige: circa 8 jaar (i.p.v. circa 7 jaar). Het tarief van je 
energieleverancier voor netto teruglevering wordt om die reden steeds belangrijker. 
 

AFSLUITENDE OPMERKINGEN 

 

 De vuistregel om een aantal panelen op je dak te leggen, die niet meer stroom produceren dan je zelf op 

jaarbasis verbruikt, is de komende 3 tot 5 jaar nog steeds van toepassing. 

Wat in de jaren daarna wijsheid is met betrekking van het aantal aan te schaffen panelen, is onduidelijk. De 

huidige salderingsregel loopt dan op zijn eind. 

 De minister ziet de terugverdienperiode van zonnepanelen langer worden dan het huidige gemiddelde van 

7 jaar. De terugverdienperiode zal naar verwachting stijgen met 2 à 3 jaar. Hoe dit zich in de toekomst 

verder zal ontwikkelen, is niet duidelijk. De kostprijs van de installatie vertoont een gestaag dalende lijn. 

De installatiekosten (arbeidsloon) daarentegen stijgen alleen maar.  

 De minister heeft door TNO een rekenmodel laten ontwikkelen om de terugverdientijd van zonnepanelen 

te berekenen. Dit model is te downloaden via deze link. Dit model is gebaseerd op flink wat aannames, 

onder andere met betrekking tot kostprijsontwikkelingen en energieprijzen voor de komende 10 jaar. De 

aanname dat gebruikers het eigen verbruik van zonnestroom kunnen opkrikken tot 30 %, daar heb ik wel 

wat bedenkingen bij. 

 De minister voorziet dat er meer thuisbatterijen voor opslag van stroom van zonnepanelen zullen worden 

geïnstalleerd. Met een thuisbatterij wordt het percentage eigen verbruik opgekrikt. De kostprijs van een 

thuisbatterij zou dan wel spectaculair moeten dalen.  
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