
ZONNEPANELEN OP EIGEN DAK OF OP DAK VAN EEN ANDER, WAT IS SLIMMER? 

Met de huidige salderingsregeling is de keuze om of op eigen dak te plaatsen of op het dak van een ander redelijk 

eenvoudig. Als je een geschikt dak hebt en je bent voornemens nog lang in de huidige woning te wonen, dan was het 

zinvol om te kiezen voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak. 

Vanaf nu lijkt het verstandiger om geheel of gedeeltelijk deel te nemen in een zgn “PostcodeRoosCoöperatie” Met 

andere woorden te kiezen voor het plaatsen van panelen op het dak van een ander of een combinatie. 

Nu echter het parlement heeft besloten niet in 2023, maar in 2021 de huidige salderingsregeling aan te passen komt 
het plaatje er het anders uit te zien. 

Het is nu nog niet bekend, hoe de regeling gaat worden aangepast, maar beter zal het er niet op worden. Nu is het 

zo dat je alle opgewekte stroom mag salderen met je eigen gebruik, zelfs mag je nog beperkt meer terug leveren. 

Dat zal zeker zo niet blijven. 

Wij denken dat er een verschil in prijs gaat ontstaan tussen verbruikte stroom en terug te leveren stroom en dat er 

alleen maar gesaldeerd wordt als je tijdens het opwekken de stroom gebruikt. Dat zal dus een hele aanpassing in 

gedrag worden om dit te realiseren. Dit speelt bij voorkeur bij de particuliere gebruikers, bij bedrijven zal dit wellicht 

meevallen. 

In particulier huishoudens wordt de stroom overdag opgewekt en verbruik zal er zijn in de avond- en ochtenduren, 

bij veel bedrijven zal dat andersom zijn, die kunnen dus wat er overdag wordt opgewekt direct gaan verbruiken 

(optimale saldering). 

Hoe kunnen particuliere huishoudens dat gaan opvangen, heel simpel vanaf 2021 batterijen of een  elektrische auto 
kopen, zodat je opgewekte stroom opslaat en gebruikt als er geen opwekking is. Dat zal het zeker niet goedkoper 

maken. Wij denken ook, dat als je nu overweegt zelf panelen aan te schaffen, het nu al verstandig is om al met een 

aansluiting van een batterij ( komt voor de omvormer) rekening te houden. 

Het zal dus een hele puzzel worden om je verbruik zo af te stemmen, dat je in een situatie komt, dat je bijna niets 

aan jaarlijks gebruik hebt. 

Bij een postcoderooscoöperatie speelt deze onzekerheid niet en loopt je niet tegen extra kosten aan. Er wordt 

voor een postcoderooscoöperatie voor 15 jaar een afspraak gemaakt met de fiscus ( fiscale aanwijzing) 

Wat zijn de oplossingen? 

1. Neem voor bijna geheel je gebruik deel in een postcoderooscoöperatie. En besluit na 15 jaar of je eigen

panelen gaat plaatsen met een batterij voorziening ( wellicht door de verbeteringen in techniek van de

panelen en beter betaalbare batterijen zeer het overwegen waard)

2. Als je besluit eigen panelen te plaatsen, houd rekening met het later bijplaatsen van één of meer

batterijen. Dit zal de terugverdientijd zeker niet verkorten, de prijzen van de huidige batterijen zijn nog

steeds fors.

3. Maak een goede verdeling tussen plaatsen van eigen panelen en deelnemen in een

postcoderooscoöperatie. Speel in op de voordelen van beide oplossingen. Met eigen panelen haal je de

top van je gebruik naar beneden (top-down) en met deelname in een postcoderooscoöperatie bespaar je

kosten van af het 1 kW (bottum-up)
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