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De huidige salderingsregeling (SR) 
De regeling van het op jaarbasis wegstrepen van stroomopwekking door je eigen zonnepanelen tegen 
de levering door je energieleverancier heet ‘salderen’.  
Deze regeling functioneert als een overhevelingsmechanisme, waarbij het landelijk netwerk fungeert 
als batterij.  
De stroom die je overdag niet zelf gebruikt maar terug levert 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 (productiekosten + de opslagen voor energiebelasting + 
Duurzame Energie (ODE) voor de stroom die je daadwerkelijk verbruikt over het tijdvak van de 
jaarnota. 
 

SR: Eigen Verbruik 
Als de zon schijnt en je zet de wasmachine aan, of je maait het gras, bereikt de daarvoor benodigde 

stroom niet de meter, en wordt niet zichtbaar op de jaarnota. Dit deel van je opgewekte kWh’n wordt 

Eigen Verbruik (EV) genoemd. Je kunt dit EV berekenen door het verschil te nemen tussen de kWh 

opbrengst van de omvormer en de terug geleverde kWh’en (beide op jaarbasis). 
De meeste huishoudens komen uit op een EV van 15 à 20 %.   
 

SR: netto teruglevering 
Netto teruglevering (op jaarbasis meer kWh’n terugleveren dan je afneemt van de leverancier) is 
financieel ongunstig, je krijgt over de netto terug geleverde kWh een lager tarief terug dan je betaalt 
voor afgenomen energie. Als je Vattenfall als energieleverancier hebt krijg je per netto terug geleverde 
kWh 7 cent terug (bij Greenchoice is dit 8 cent).  
 

SR: slimme meter etc. 
Het (laten) plaatsen van een slimme meter is niet verplicht, evenals het aanmelden van je installatie 
bij www.energieleveren.nl. SR werkt prima met een Ferraris draaischijfmeter.  
 

SR: de combi zonnepanelen en warmtepomp 
Warmtepompen worden in bepaalde situaties gezien als een prima oplossing om het Nederlandse 
gasverbruik drastisch te reduceren. Warmtepompen gebruiken (nogal veel) elektriciteit om de 
verwarmingsfunctie van gas over te nemen. Deze stroomvraag vindt voornamelijk in de 
wintermaanden plaats, terwijl de panelen dan beperkt produceren. Middels het huidige 
salderingsmechanisme kan het zomerse stroomoverschot hiervoor prima worden ingezet.  
 

Afbouw huidige salderingsregeling vanaf 1/1/2023.    
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 30 maart j.l. de Tweede Kamer 
voorgesteld de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten. De regeling 
wordt tussen 2023 en 2031 stapsgewijs afgebouwd, de opgewekte stroom wordt niet meer voor 100 
% verrekend met de aangekochte stroom op de jaarnota. Vanaf 2023 komt elk jaar een kleiner deel 

mailto:hetgos68@gmail.com
http://www.energieleveren.nl/


 

Zonnepanelen: de toekomst van de salderingsregeling               

                                                                                              versie februari 2021 

 

hetgos68@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
 

van de terug geleverde stroom in aanmerking voor saldering, in stappen van 9 %.  Vanaf 2031 is de 
saldering volledig afgeschaft en krijg je alleen nog het tarief wat op dit moment geldt voor netto 
teruglevering, zijnde de productiekosten van je energieleverancier (ca. € 0,06 / kWh). 
De minister stelt voor om na 2023 een minimumtarief te hanteren van 80 % van de productiekosten 
van de energieleveranciers (ca € 0,05 per kWh).  
  
Motivatie voor dit beleid: “subsidiering” van zonnepanelen (zijnde de huidige salderingsregeling) is 
niet meer nodig. 
 

Slimme meter wordt verplicht 
Aanwezigheid van een slimme(re) meter in elk huis is een noodzakelijke voorwaarde voor invoering 
van dit nieuwe stelsel. Plaatsing van een meter met dubbel telwerk (levering en teruglevering) kan 
vanaf 2021 niet meer worden geweigerd door de consument.  
 

Na 2023: eigen verbruik (EV) 
Het maximeren van het EV wordt financieel meer aantrekkelijk voor eigenaren van zonnepanelen. Het 
is beter om een opgewekte kWh zelf te gebruiken (en daarmee een aan te kopen kWh à bijv. 22 cent 
te vermijden) dan deze voor een lager tarief aan het net terug te leveren.  
 

Na 2023: teruglevering 
De eigenaar van zonnepanelen krijgt voor terug geleverd 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) 
 
De spelregels worden dan als volgt 

• Het hoge tarief voor zover die kWh’en in aanmerking komen voor saldering. Het deel van de 
teruggeleverde  kWh’en die in aanmerking komen voor saldering neemt jaarlijks af met 9 %. In 
2031 is dit percentage teruggebracht naar 0 %.  

• Als je op jaarbasis meer kWh’en teruglevert dan je afneemt van de energieleverancier ontvang 
je voor het meerdere het lage tarief. 

• Voor de resterende terug geleverde kWh’en het lage tarief.  
 
N.B. Het is niet uitgesloten dat de energieleveranciers uit commerciële overwegingen een tarief voor 
netto terug geleverde kWh’en hanteren dat hoger is dan het minimumtarief.   

 

Na 2023: de combi zonnepanelen en warmtepomp 
Deze combi is onder het huidige SR-regiem absoluut zinvol. Dit voordeel verdwijnt.  
Een warmtepomp vraagt in de koude winterperiode de meeste stroom. Dat is de periode dat 
zonnepanelen de minste stroom leveren.   
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Afsluitende opmerkingen  
• De vuistregel is nu om zoveel panelen op je dak te leggen dat ca. 80 % van je huidige 

jaarverbruik wordt afgedekt. De resterende 20 % is je Eigen Verbruik.  
De financiële ‘opbrengst’ van je panelen loopt vanaf 2023 gestaag terug naarmate je minder 
teruggeleverde kWh’n mag salderen.  
Vanaf 2031 is de financiële opbrengst van je panelen nog maar 50 % van de opbrengst onder 
de huidige salderingsregeling. Deze opbrengst bestaat dan uit: 

o de kWh’n eigen verbruik (tegen het inkooptarief, bijv. € 0,22) 
o alle teruggeleverde kWh’n (tegen het lage tarief, bijv. € 0,05)  

• De minister ziet de terugverdienperiode van zonnepanelen langer worden dan het huidige 
gemiddelde van 7 jaar. De terugverdienperiode zal in zijn ogen stijgen met 2 à 3 jaar. Deze 
ontwikkeling wordt beïnvloed door meerdere factoren:  

o De kostprijs van de benodigde hardware (panelen, omvormer) vertoont een licht 
dalende lijn 

o De installatiekosten (manuren) daarentegen stijgen alleen maar 
o De energiebelasting (van de overheid) daalt licht, de ODE opslag (netbeheer) 

daarentegen stijgt hard  

• De minister heeft door TNO een rekenmodel laten ontwikkelen om de terugverdientijd van 
zonnepanelen te berekenen. Dit model is te downloaden via onderstaande link. Dit model is 
gebaseerd op flink wat aannames omtrent kostprijsontwikkelingen en de energieprijzen voor 
de komende 10 jaar.  Verder de aanname dat gebruikers het Eigen Gebruik (EV) van 
zonnestroom kunnen opkrikken tot 30 %.   

• 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 heel spectaculair moeten dalen. 

 
Gezien bovenstaande kostentrends is de verwachting dat de terugverdienperiode gaat stijgen naar 9 
à 10 jaar de komende paar jaar mogelijk nog reëel.  
Bij aanschaf van een PV installatie daarna (2025 ?) zal de terugverdienperiode verder stijgen.  
Het zou mij dan ook niet verwonderen als de animo om zonnepanelen op je dak te leggen sterk daalt 
zodra de nieuwe salderingsregeling van kracht wordt.  
 
 
http://publications.tno.nl/publication/34636503/Nv4GXS/TNO-2019-P11928-rekenmodel.xlsx 
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