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Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling  

De komende periode staat de behandeling van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling (‘wijziging 

van de elektriciteitswet 1998 en de wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw 

van de salderingsregeling voor kleinverbruikers’) in de Eerste Kamer geagendeerd. Op 14 maart start 

de schriftelijke voorbereiding door de commissie EZK/LNV. Vanuit Netbeheer Nederland steunen we 

het aanhangige voorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling en de daarbij 

aangenomen amendementen. Graag brengen we de volgende punten extra onder uw aandacht.  

 

Tijd voor een passend vervolg  

Het doel van de salderingsregeling bij invoering was het stimuleren van de aanschaf van 

zonnepanelen. De regeling is een belangrijke succesfactor die heeft bijgedragen aan de ruim twee 

miljoen woningen die in Nederland van zonnepanelen zijn voorzien. De terugverdientijd is 

teruggelopen van 15 jaar in 2008 tot minder dan zeven jaar vandaag de dag. Ook zonder regeling zijn 

de zonnepanelen binnen deze zeven jaar terugverdiend. De succesvolle salderingsregeling is toe aan 

een passend vervolg.  

 

Geen prikkel voor efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet 

De twee miljoen zonnepaneelbezitters in Nederland gebruiken op dit moment gemiddeld 30-40% van 

de opgewekte stroom zelf. De rest wordt terug geleverd via het elektriciteitsnet dat daarmee als het 

ware gebruikt wordt als een grote batterij. De momenten waarop zonnestroom wordt terug geleverd 

zijn  momenten waarop er meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt dan op dat moment wordt 

verbruikt. Het terugleveren op deze momenten van veel aanbod legt extra druk op het toch al 

overbelaste elektriciteitsnet zonder doelmatig bij te dragen aan het behalen van de 

klimaatdoelstellingen. Immers, wanneer de meeste vraag naar elektriciteit plaatsvindt, in de ochtend 

en avonduren, schijnt de zon niet.   

 

Door energiegebruik af te stemmen op eigen opwek wordt het net niet onnodig belast. Dit kan door je 

apparaten slimmer te gebruiken, bijvoorbeeld met behulp van verbruiksmanagementsysteem. Maar 

ook door grote verbruikers in je huis, waaronder de warmtepomp, e-boiler en drogers (automatisch) 

overdag aan te zetten. Lokale opslag kan een rol spelen om eigen opgewekte duurzame elektriciteit 

ook te gebruiken op het moment dat de zon niet schijnt. Daarmee wordt directe CO2 reductie 

gerealiseerd; immers, de kolen- of gascentrale hoeft niet aan als jij elektriciteit uit je eigen batterij 

gebruikt. Door de salderingsregeling is er geen enkele prikkel voor de zonnepaneelbezitter om eigen 

opwek zelf te gebruiken, en daarmee het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken.   

 

De maatschappelijke rekening voor het elektriciteitsnet loopt sterk op 

De netbeheerders investeren fors in de uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Tot 2050 investeren de 

netbeheerders meer dan 100 miljard euro in het netwerk. In het nieuwe duurzame energiesysteem is 

voor alle gebruikers een rol weggelegd om het systeem betrouwbaar en toegankelijk te houden.  

Een efficiënter gebruik van het systeem draagt bij aan de betaalbaarheid voor de consument, ook voor 

consumenten zonder panelen. De huidige piekbelasting van het elektriciteitsnet, door het gelijktijdig 

terugleveren aan het net zonder dat deze elektriciteit gebruikt wordt, verhoogt de noodzaak tot 

verdere investeringen in het net. Uiteindelijk betalen alle gebruikers mee aan deze investeringen via 

de nettarieven.  
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Door het afbouwen van de salderingsregeling stimuleer je mensen door inzicht in verbruik, opwek en 

pieken om energie te besparen en geld te besparen door energiegebruik onderling af te stemmen. Op 

deze manier geef je mensen de mogelijkheid zelf invloed uit te oefenen op de energierekening. 

 

Steun voor het wetsvoorstel 

De netbeheerders zien om bovenstaande redenen – toenemende druk op het systeem en sterk 

stijgende kosten – graag dat alle gebruikers van het energiesysteem een actieve rol spelen in de 

benutting daarvan en daarom steunen wij de afbouw van de salderingsregeling.  

 

We hebben er vertrouwen in dat met het voorgestelde afbouwpad en met de aangenomen 

amendementen – amendement Grinwis-Erkens en amendement Erkens – het blijft lonen om in 

zonnepanelen te investeren. Tegelijkertijd worden consumenten gemotiveerd actief bij te dragen aan 

het versterken van een duurzaam energiesysteem. 


