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Salderingsregeling voor zonnepanelen 
verlengd tot 2025

Zonnepanelen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van Nederland. Met zonnepanelen produceert u 
 tenslotte zelf 100% groene energie. En hoe meer mensen dit doen, des te groter de positieve impact op ons  milieu 
is. Onze overheid stimuleert het leggen van zonnepanelen volop. Zo wordt de salderingsregeling voor zonne
panelen verlengd naar 2025.

Wat is de salderingsregeling voor zonnepanelen?
Met zonnepanelen wekt u zelf 100% groene energie op. De opgewekte stroom kunt u zelf in en om het huis 
 gebruiken. De kans is echter groot dat u niet alle opgewekte stroom zelf verbruikt. De stroom die u niet gebruikt, 
levert u terug aan het elektriciteitsnet. Uw energieleverancier verrekent de teruggeleverde stroom met uw verbruikte 
stroom. Levert u meer stroom terug dan u verbruikt? Dan krijgt u dus geld van uw energieleverancier. 
Deze verrekening heet salderen.

U ontvangt dezelfde prijs (inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw) voor de teruggeleverde 
energie als die u betaalt voor de afgenomen energie.

Afbouw salderingsregeling uitgesteld tot 2025
De salderingsregeling zou oorspronkelijk afgebouwd worden vanaf 1 januari 2023. Deze afbouw is door de overheid 
echter twee jaar uitgesteld. Dat betekent dat de afbouw van de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025  plaatsvindt. 

In 2023 en 2024 kunt u uw teruggeleverde stroom dus nog volledig salderen. Pas vanaf 2031 is het niet meer 
 mogelijk om te salderen.

Wetswijziging salderen
In het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat al sinds 2020 op de plank ligt, startte de afbouw van de salderings regeling 
per 1 januari 2023. Tot 2031 zouden mensen met zonnepanelen dan telkens 9 procent per jaar minder mogen 
 salderen. Voor het overige gedeelte van hun zonnestroom krijgen ze dan nog een marktconforme prijs. Deze ligt 
straks vermoedelijk zo rond de 8 á 10 cent per kilowattuur (kWh).

Nog 2 jaar zonnestroom salderen
De afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Consumenten krijgen hierdoor nog 2 jaar 
langer hetzelfde tarief voor hun zonnestroom als die zij ook betalen aan hun energieleverancier. De afbouw van de 
salderingsregeling gaat echter wel sneller, want het salderen stopt sowieso per 1 januari 2031.
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Afbouw salderen sneller
Dit bekent dat in plaats van de oorspronkelijke 9 procent afbouw per jaar, de afbouw veel sneller gaat. In het eerste 
jaar, startend vanaf 1 januari 2025, is dit maar liefst 36 procent! Vanaf het jaar erop volgt de afbouw de oorspron
ke lijke koers van 9 procent per jaar. In 2031 verdwijnt dan ook de overgebleven 28 procent dat nog in 2030 
 gesaldeerd mag worden.

Afbouwpad Wetsvoorstel afbouw Salderingsregeling

JAAR 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

AFBOUW 100% 91% 82% 64% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Terugverdientijd zonnepanelen
De afbouw van de salderingsregeling heeft volgens een TNO rapport uit 2020 nauwelijks invloed op de terug
verdientijd van zonnepanelen. Door stijgende energieprijzen en goedkoper wordende zonnepanelen blijft deze 
gemiddeld zo’n 7 jaar. Met het verdwijnen van de salderingsregeling hoopt het kabinet ook dat de markt voor 
 energieopslag zich verder ontwikkeld.


