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Inleiding 
 

 

De salderingsregeling is een groot succes. Mede dankzij de salderingsregeling liggen vele 

Nederlandse daken inmiddels vol met zonnepanelen. Dat is een mooie stap in de 

energietransitie, maar aan dit succes zit een nadelige kant: de vele zonnepanelen zorgen 

ervoor dat er problemen op het elektriciteitsnet ontstaan. Het aanbod aan elektriciteit van 

zonnepanelen is steeds vaker groter dan de capaciteit van het elektriciteitsnet aan kan met 

allerlei problemen tot gevolg. Daarom is het nu hoog tijd om te bekijken hoe we deze negatieve 

effecten kunnen verminderen en te kijken naar de mogelijkheden om de waarde van de stroom 

die door al deze panelen wordt opgewekt zo goed mogelijk te benutten.   

 

Het zo snel mogelijk afschaffen van de salderingsregeling speelt hierbij een belangrijke rol, in 

de ogen van de Stichting Flexiblepower Alliance Network (FAN). De salderingsregeling is 

namelijk de grootste belemmering om de elektriciteit opgewekt met zonnepanelen zo optimaal 

mogelijk te benutten. Het afschaffen van de salderingsregeling zorgt ervoor dat het interessant 

wordt om de elektriciteit die huishoudens opwekken op de juiste momenten te benutten, te 

bewaren voor een later moment en in te zetten voor diverse doeleinden. Zo optimaliseren we 

de waarde van zonne-energie voor zowel consumenten als energieleveranciers, marktpartijen 

en netbeheerders. 

 

Om de opgewekte zonne-energie beter te benutten, de problemen op het elektriciteitsnet te 

verminderen en tegelijkertijd het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijk te houden voor 

consumenten, is Stichting Flexiblepower Alliance Network van mening dat de overheid dit met 

andere vormen van subsidies moet stimuleren. Subsidies op bijvoorbeeld aanstuurbare 

warmtepompen, zonneboilers en thuisbatterijen of op energiemanagementsystemen voor de 

woning die deze apparaten aansturen, kunnen hiervoor zorgen. Daarnaast is het belangrijk 

om consumenten goed uit te leggen waarom het afschaffen van de salderingsregeling 

noodzakelijk is en wat consumenten kunnen doen om de opbrengsten van de door hen 

opgewekte zonne-energie te verhogen. 

 

 

Namens de Stichting Flexiblepower Alliance Network (FAN), 

 

 

Adriaan van Eck 

Voorzitter FAN 
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Weg met de Salderingsregeling! 
 
 

Zonnepanelen (PV) op de daken van woonhuizen en gebouwen zijn niet meer weg te denken 

uit het straatbeeld. Door de salderingsregeling is de terugverdientijd van zonnepanelen 

dusdanig kort, dat het voor veel huizenbezitters een aantrekkelijke manier is om te besparen 

op de maandelijkse energierekening. Daarmee heeft de regeling bijgedragen aan het 

vergroten van de opwek van duurzame energie in Nederland. De huidige energieprijzen 

zorgen ervoor dat deze besparing nog veel groter is en de terugverdientijd daarmee nog 

korter. Dat duurzaam opgewekte energie bijdraagt aan een beter milieu is ook een belangrijke 

reden voor veel consumenten om zonnepanelen aan te schaffen.  

 

De opwek van elektriciteit met zonnepanelen is op dit moment echter ook één van de grootste 

veroorzakers van problemen in de elektriciteitsnetten. De elektriciteit wordt meestal opgewekt 

op plekken en momenten dat er weinig vraag naar is, waardoor er spannings-, transport- en 

balansproblemen in het net ontstaan. De verwachting is dat het aantal zonnepanelen bij 

woningen de aankomende jaren sterk zal blijven stijgen, dus de uitdagingen om al deze 

opgewekte energie via het elektriciteitsnet te transporteren worden groter.  

 

De salderingsregeling zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet door consumenten gebruikt kan 

worden als een grote, gratis batterij. De opgewekte zonne-energie die erin gestopt wordt, kan 

er op een later moment, tegen dezelfde prijs, weer uitgehaald worden. Het elektriciteitsnet is 

echter niet ontworpen als batterij en al zeker niet gratis als dusdanig te gebruiken. De 

consument is zich hier in de meeste gevallen echter totaal niet van bewust. 

 

De waarde van de salderingsregeling voor de eigenaren van zonnepanelen is, helemaal met 

de huidige energieprijzen, erg groot. Het verschil tussen de marktprijzen op zonnige 

momenten en in de avondpiek is nog nooit zo groot geweest. Maar zowel voor eigenaren als 

voor veel andere spelers in de energieketen heeft de regeling echter de nodige negatieve 

gevolgen:  

• Voor energieleveranciers is de elektriciteitsprijs op de momenten dat er zonne-

energie wordt opgewekt beduidend lager dan op de momenten waarop de meeste 

elektriciteit verbruikt wordt. Zij kunnen dit verschil compenseren in de tarieven voor 

geleverde energie, waardoor het voor hen in principe geen verschil maakt. De 

huidige prijzen voor elektriciteit maken het echter steeds lastiger om dit te kunnen 

compenseren. De energieprijs op zonnige momenten wordt steeds lager en is op 

sommige momenten zelfs negatief.  

• Voor de netbeheerders is de hoeveelheid zonne-energie die wordt opgewekt een 

belangrijke oorzaak voor knelpunten in het elektriciteitsnet. Het veroorzaakt 

spanningsproblemen in het laagspanningsnet. Daarnaast zorgt zonne-energie 

voor onbalans tussen opwek en afname van elektriciteit, want de vraag naar 

elektriciteit is vaak beduidend lager op het moment dat er veel zonne-energie wordt 

opgewekt. Hierdoor zijn netverzwaringen en de inkoop van balancerings- en 

congestiemanagement diensten noodzakelijk. 
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• Deze onbalans is ook een groot nadeel voor marktpartijen. Specifiek voor Balance 

Responsible Parties (BRP’s) is (onverwachte) zonneproductie een oorzaak van 

onbalans die tot hoge onbalansboetes kan leiden. De mogelijkheid tot het 

beïnvloeden van die teruglevering zou voor BRP’s een groot kostenvoordeel 

kunnen betekenen. 

• Voor marktpartijen biedt de ongelijkheid van vraag en aanbod van energie juist 

kansen om slimme diensten aan te bieden waar de consument baat bij heeft. In 

het laagspanningsnet is het voor hen op dit moment echter nog erg lastig om dit 

soort diensten te ontwikkelen omdat de hoeveelheid flexibiliteit die in de gebouwde 

omgeving ontsloten kan worden nog te beperkt is. Er is in potentie veel ruimte om 

slimmer met energie op te gaan, maar door de salderingsregeling is de opbrengst 

van zonnepanelen prima, en heeft de consument daar nog geen interesse in. 

• Eigenaren van zonnepanelen profiteren van de salderingsregeling, maar dit is niet 

het geval voor consumenten zonder zonnepanelen. Alle consumenten betalen mee 

aan de compensatie van het verschil tussen de marktprijs en de ‘terugleverprijs’ 

van zonne-energie. Consumenten zien daarnaast de netbeheerkosten in hun 

energierekening de komende jaren als gevolg van de energietransitie flink stijgen. 

De toenemende elektrificatie, de ongelijkheid in vraag en aanbod van energie (door 

het stijgende aandeel duurzaam opgewekte energie) en de beperkte prikkels om 

flexibiliteit uit het laagspanningsnet te ontsluiten, zijn hier de belangrijkste redenen 

voor. Consumenten zonder zonnepanelen betalen daarmee ook voor de kosten 

van zonne-energie. 

• Het energienet loopt steeds vaker tegen de capaciteitsgrenzen aan en uiteindelijk 

zullen eigenaren van zonnepanelen delen van hun opgewekte elektriciteit niet 

meer kunnen terugleveren omdat de fysieke capaciteit ontbreekt. 

 

 

 
Het verhogen van de waarde van zonne-energie in het laagspanningsnet 
De waarde van de energie die opgewekt wordt door zonnepanelen (PV) in het 

laagspanningsnet (LS-net) is voor het energiesysteem op dit moment beduidend lager dan 

deze zou kunnen en eigenlijk ook zou moeten, zijn. Het beter afstemmen van vraag naar en 

aanbod van energie zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van deze 

waarde.  

 

De opwek van duurzame energie laat zich echter niet zo makkelijk plannen als een traditionele 

gas- of kolencentrale. Er zal dus naar andere manieren gekeken moeten worden om vraag en 

aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. De salderingsregeling is de belangrijkste 

factor die dit in de laagspanningsnetten in de weg staat. Op het moment dat een eigenaar van 

zonnepanelen net zoveel terugkrijgt voor de elektriciteit die hij of zij levert aan het net is er 

geen enkele stimulans om het verbruik te verplaatsen naar het moment waarom de elektriciteit 

wordt opgewekt. Of om de elektriciteit op te slaan en op een later moment te gebruiken. 

Daarnaast is de terugverdientijd voor degene die de elektriciteit zou willen opslaan, als gevolg  
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van de salderingsregeling, nog relatief lang. De opwek van energie door zonnepanelen is 

momenteel dan ook de grootste veroorzaker van problemen in het laagspanningsnet. De 

kosten om deze problemen op te lossen, liggen bij de netbeheerders, maar komen via de 

energierekening weer terug bij de consument. De problemen die ontstaan in het 

elektriciteitsnet zullen er echter ook voor zorgen dat zonnepanelen soms worden afgeschakeld 

en de opbrengsten voor de eigenaar kunnen dus lager zijn. 

Zonne-energie kan beter benut worden, maar de eigenaar van zonnepanelen wordt niet 

gemotiveerd hier aan bij te dragen, want de salderingsregeling zorgt ervoor dat zijn of haar 

opbrengst nu al zeer hoog is, terwijl de lasten door heel Nederland gedragen worden. 

 

 
De salderingsregeling is de grootste belemmering  
De salderingsregeling is de grootste stimulans voor het investeren in zonnepanelen, maar ook 

de grootste belemmering voor het verhogen van de waarde van de zonne-energie. Stichting 

FAN is daarom van mening dat de salderingsregeling zo spoedig mogelijk afgeschaft moet 

worden.  

Zonder andere maatregelen zal het afschaffen van de salderingsregeling ervoor zorgen dat 

het investeren in zonnepanelen minder aantrekkelijk wordt. Het is daarom belangrijk 

maatregelen te treffen die zorgen dat het interessant blijft voor huishoudens om zonnepanelen 

aan te schaffen.  

 

 
Van salderingsregeling naar subsidies op opslag en aanstuurbare apparaten 
Het afschaffen van de salderingsregeling moet dus niet op zichzelf staan. Er zullen 

maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, om te 

voorkomen dat er geen zonnepanelen meer geplaatst zullen worden. Deze subsidies zullen 

er op gericht moeten zijn de waarde van de door zonnepanelen opgewekte energie zowel voor 

de consument als voor het energiesysteem te verhogen. Dit kan door het verbruik van 

elektriciteit te stimuleren op het moment dat de energie ook wordt opgewekt of door de 

opgewekte elektriciteit op te slaan tot het moment waarop het gebruikt wordt. Het subsidiëren 

van thuisbatterijen, zonneboilers of aanstuurbare apparatuur om het verbruik en de opwek 

goed op elkaar af te stemmen, lijkt het meest logisch. 

 

Ook consumenten zonder zonnepanelen zullen profiteren van het verhogen van de waarde 

van de zonne-energie. Doordat de opwek van zonne-energie minder problemen in het 

energienetwerk veroorzaakt, zullen de kosten om deze problemen op te lossen afnemen. 

Hiervan profiteren niet alleen de bezitters van zonnepanelen, maar alle consumenten.  
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Verhoog het bewustzijn bij consumenten 
Dat elektriciteit lastig opgeslagen kan worden en dat er veel vraag is naar elektriciteit op de 

momenten dat de zon niet of nauwelijks schijnt, zijn zaken waar veel consumenten vaak geen 

weet van hebben en dus ook geen rekening mee houden. Het afschaffen van de 

salderingsregeling zal in onze optiek ervoor zorgen dat de consument zich hier bewust van 

gaat worden. Om dit te laten slagen is goede voorlichting essentieel. Zonder goede 

voorlichting zal het afschaffen van de salderingsregeling gezien worden als een boete op 

duurzaamheid. Duidelijke uitleg zorgt voor meer begrip en inzicht en de gewenste 

gedragsverandering bevorderen.  

 

 
Samengevat is Stichting FAN van mening dat: 

1. De salderingsregeling heeft jarenlang goed gewerkt maar het is nu tijd er afstand van 

te doen. 

• Voor de eigenaren van zonnepanelen vanwege de lagere risico’s met 

betrekking tot storingen tijdens terugleveren. 

• Voor de maatschappij, omdat er minder netbeheerkosten nodig zijn om vraag 

en aanbod op elkaar af te stemmen en overbelasting van het net tegen te gaan. 

Ook kunnen sommige investeringen uitgesteld of voorkomen worden; 

• Voor marktpartijen betekent dit dat het commercieel interessant wordt om 

energiemanagement diensten aan te bieden waar zowel de consument als een 

duurzame maatschappij op hun beurt weer voordelen van hebben.  

 

2. Het afschaffen van de salderingsregeling dient gecombineerd te worden met 

maatregelen die ervoor zorgen dat het rendabel blijft om zonnepanelen aan te schaffen 

en tegelijkertijd zorgen voor een duurzame gedragsverandering. Energiemanagement 

kan hierbij helpen. Denk daarbij aan: 

• Subsidie op aanstuurbare apparaten zoals warmtepompen, zonneboilers of 

thuisbatterijen; 

• Subsidie op Energiemanagementsystemen voor woningen die 

bovengenoemde apparaten kunnen aansturen.  

• Aanschafsubsidies op zonnepanelen om de terugverdientijd aantrekkelijk te 

houden. 

• Het stimuleren van slimme energiediensten waarmee de opwek en het gebruik 

van zonne-energie geoptimaliseerd wordt.  

 

3. Het is noodzakelijk dat afschaffen van de salderingsregeling goed uitgelegd wordt:  

• Het is essentieel goed uit te leggen aan de consumenten waarom de 

salderingsregeling afgeschaft wordt. De financiële prikkel die ontstaat bij 

huishoudens door het afschaffen van de salderingsregeling zal bijdragen aan 

de gewenste gedragsverandering, goede voorlichting zal dit effect versterken.  
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Over Stichting Flexiblepower Alliance Network (FAN) 
 

Flexiblepower Alliance Network (FAN), opgericht in 2013, is een netwerkorganisatie van 

diverse organisaties uit de energiesector. Een bijzondere organisatie, want bij FAN werken 

netbeheerders en allerlei marktpartijen direct samen aan het ontsluiten van zoveel mogelijk 

flexibiliteit (flex) in de gebouwde omgeving. 

 

Energieflexibiliteit, kortweg flex, wordt steeds belangrijker in de energietransitie. Het aanbod 

van weersafhankelijke productie uit zon en wind neemt hard toe. Ook blijft de vraag naar 

elektriciteit door de energietransitie stijgen. Hierdoor komt ons energiesysteem onder druk te 

staan: ons elektriciteitsnet loopt steeds vaker tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Dat 

vraagt om slimme oplossingen. Meer flexibiliteit van het energiesysteem is zo’n slimme 

oplossing. Elektrische apparaten zoals zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen kunnen 

een belangrijke rol spelen om deze benodigde flexibiliteit te leveren. Zo kunnen we onnodige 

verzwaringen van het elektriciteitsnet voorkomen en daarmee onnodige kosten voor de 

maatschappij.  

 

FAN streeft ernaar de waarde van duurzame energie zo goed mogelijk te benutten, om de 

duurzame energievoorziening in de toekomst ook betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk te 

houden. Beter energiemanagement bij woningen maakt oplossingen en diensten mogelijk 

waarmee zonne-energie optimaal ingezet kan worden en daarmee meer waarde heeft voor 

zowel de eigenaar als het energiesysteem. 
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