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Bijna een miljoen Nederlandse huishoudens hebben al zonnepanelen, maar reken je niet te vroeg rijk.

Ⓒ ANP

Lees voor

Het aantal Nederlandse huishoudens met zonnepanelen stijgt dit jaar boven de magische
grens van een miljoen. Wie ook overweegt om panelen op zijn dak te plaatsen, moet zich
van tevoren echter niet rijk rekenen.

De afschaﬃng van de zogenoemde salderingsregeling zorgt er namelijk voor dat het ﬁnanciële
rendement van zonnepanelen omlaag gaat. „Als je nu overtollige stroom van je panelen overdag
teruglevert aan je energiebedrijf mag je dat wegstrepen tegen stroom die je in donkere uren
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weer afneemt. Dat is een heel gunstige regeling”, legt directeur Ben Woldring van
vergelijkingssite Gaslicht.com uit. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling echter in jaarlijkse
stappen afgebouwd, waarna die in 2031 volledig komt te vervallen.
Eigenaren van zonnepanelen mogen de geleverde en afgenomen elektriciteit vanaf 2023 niet
meer tegen elkaar wegstrepen. In plaats daarvan krijgen zij dan slechts circa 5 tot 10 cent per
kilowattuur geleverde stroom en moeten zij ongeveer 21 cent betalen per kilowattuur stroom die
zij weer afnemen als het donker is.
„Een oplossing kan dan zijn om de stroom van de panelen gelijk te verbruiken, bijvoorbeeld
door een elektrische auto op te laden of door de opgewekte stroom tijdelijk op te slaan in een
grote batterij, maar die kost al snel een paar duizend euro”, zegt Woldring.

Garantie
Volgens hem moet bij de aankoop van zonnepanelen ook rekening worden gehouden met
andere tegenvallers. „Op de omvormer, die de stroom van de panelen omzet in wisselstroom, zit
meestal een garantie van 5 tot 12 jaar. Maar je zult waarschijnlijk zien dat die net na de garantie
kapot gaat. Zo’n omvormer kost duizenden euro’s. Houd daar rekening mee. Je kunt ook kiezen
voor micro-omvormers achter ieder paneel. Die zijn in aanschaf duurder, maar bieden wel 25
jaar garantie.”
Ook is het slim om op de garantie van de zonnepanelen te letten. „Kies voor panelen met een
volledige garantie voor 25 jaar. Dus zowel met productgarantie als vermogensgarantie.”
Woldring raadt tevens aan om niet te bezuinigen op de monteurs die de panelen komen
plaatsen. „Je wilt natuurlijk niet dat er bladeren tussen de panelen en het dak kunnen komen,
waardoor er bij hitte brand kan ontstaan. Houd er ook rekening mee dat het dak stevig genoeg is
om de panelen te kunnen dragen.”
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Ben Woldring

Ⓒ JEAN-PIERRE JANS
Energiespreekuur
Woldring beantwoordt maandag trouwens met zijn mensen van tarieven-vergelijker
Gaslicht.com alweer voor de elfde keer sinds 2009 vragen van Telegraaﬂezers over de
energierekening. Dit jaar besteden we extra aandacht aan biomassa en zonnepanelen.
Wie een vraag wil stellen kan dat doen door voor maandag te e-mailen naar
energiespreekuur@dft.nl. Woldring en de redactie van DFT doen hun best om iedere inzending
persoonlijk te beantwoorden. Wilt u een overstapadvies op maat? Dan uw vraag het liefst
voorzien van postcode, huisnummer, energieverbruik en eventueel de jaarnota en einddatum
van uw huidige contract vermelden.
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Cenocco Vlakke Mop met Emmer
Alles-in-één dweilsysteem
360° draaibare kop
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