
 

Vragen en antwoorden over de salderingsregeling bij zonnepanelen 

 
Hoe werkt de salderingsregeling? 
Wanneer u meer zonne-energie opwekt dan u verbruikt, kunt u het overschot terugleveren en salderen. Deze salderingsregeling 
maakt zonnepanelen extra aantrekkelijk. We leggen uit hoe dat zit. 
 
Wat is terugleveren? 
Met zonnepanelen wekt u zelf energie op om in huis te gebruiken. Wanneer u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, kunt u het 
overschot terugleveren aan het elektriciteitsnet.  
 
Wat is de salderingsregeling? 
Op uw energierekening staat vermeld hoeveel energie u het afgelopen jaar verbruikt heeft in kWh. Maar er staat ook op hoeveel 
kWh u teruggeleverd heeft. Het aftrekken van de energie die u teruggeleverd heeft van de energie die u verbruikt heeft, noemen we 
salderen. U betaalt dan alleen nog het aantal kWh dat overblijft. 

Voorbeeld 

• U verbruikt 3000 kWh 
• U levert 1000 kWh terug 
• U hoeft slecht 2000 kWh te betalen 

 
Hoe is de prijs van stroom opgebouwd? 
De prijs per kWh stroom die u betaald aan uw energieleverancier bestaat uit de kosten voor het verbruik van stroom en uit 
heffingen. De kosten voor verbruik van stroom variëren per energieleverancier. 
 
Welke regels gelden er in 2022? 
Er zijn plannen om de salderingsregeling in de toekomst te wijzigen. Voor nu gelden de volgende regels: 

• De prijs per kWh voor de teruggeleverde stroom is gelijk aan het tarief dat uw energieleverancier per kWh hanteert. U kunt 
de teruggeleverde stroom en de verbruikte stroom dus tegen elkaar wegstrepen. 

• Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan ontvangt u een terugleververgoeding. Hierbij krijgt u alleen de prijs voor het 
verbruik van stroom terug, dus niet de kosten voor de heffingen. 
 

Afbouw van de salderingsregeling 
Per 1 januari 2025 wordt de salderingsregeling vervangen door een andere regeling. Wij weten nog niet precies hoe die eruit komt 
te zien. We weten al wel dat de overheid vanaf 2025 een steeds kleiner deel van de heffingen zal terugbetalen aan 
zonnepaneeleigenaren. Naar verwachting zal vanaf 2031 alleen nog een vergoeding betaald worden voor het verbruik van de 
stroom, niet meer voor de heffingen. 

De stroom die u zelf opwekt en direct gebruikt blijft gratis.  

De stroom die u zelf opwekt en niet direct gebruikt wordt terug geleverd aan het net. Vanaf 2025 wordt de vergoeding hiervoor 
steeds kleiner tot uiteindelijk alleen de stroom (dus zonder de heffingen) nog wordt vergoed. 

Voor de stroom die u gebruikt als de zonnepanelen niets produceren (bijvoorbeeld ’s nachts) betaalt u, als de salderingsregeling is 
beëindigd, het normale tarief, dus de kosten voor stroom én de kosten voor de heffingen. 


