
Zonnepanelen op eigen dak

De vrijwilligers van Stichting Energie-N delen hun kennis en ervaring graag en met de beste bedoelingen. 
Aan onze uitspraken en adviezen kunnen echter geen enkele rechten worden ontleend. Zie ook Energie-N.nl



Inleiding

Zonnepanelen of PV panelen wekken 
stroom op door middel van zonlicht.

PV = Photo Voltaic

Er zijn ook zonnecollectoren die zonlicht 
omzetten in warmte. Worden niet 
besproken i.v.m. een terug verdientijd 
groter 30 jaar.



Zonnepanelen

• Past door korte terugverdientijd van 
ongeveer 8 jaar al bij ambitie Basis.

• BTW terug vragen.

• Eigen elektra gebruik dekken.

• Salderingsregeling tot 2023, daarna 
afbouw tot 2031.



Zonnepanelen op eigen dak

Voorwaarden

• Dakconstructie kan extra 
gewicht dragen.

• Dak heeft nog voldoende lange 
rest levensduur.

• Dak is voldoende geïsoleerd.

• Zon (weinig schaduw).

Zo niet:

• Verstevigen, ballast in plaats 
van grind.

• Vervanging naar voren halen.

• Nu aan buitenzijde isoleren of 
straks aan binnenzijde.

• Optimizers per paneel
Omvormers per paneel
Geringere opbrengst.



Is mijn dak geschikt?

• Gemeente Nieuwegein doet 
mee met Zonnekaart.

• http://nieuwegein.zonnekaart.nl
/home/Search#help-time

• Op de pagina zoninstraling kan 
je zien of je dak geschikt is.

• Er wordt gecorrigeerd voor 
oriëntatie en schaduw.

http://nieuwegein.zonnekaart.nl/home/Search#help-time


Oriëntatie 

Toch rekenen met 0,9 kWh/jaar door veroudering, verhitting, vervuiling, systeem verlies 
e.d. voor exacte berekening https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html


Wat levert 1 zonnepaneel op?

Wattpiek(Wp) is het maximale vermogen 
dat een zonnepaneel kan leveren.

Op dit moment veelal 325 Wp.

Bij optimale oriëntatie op het zuiden en 
hellingshoek van 36o levert 1 Wp ca 0,9 
kWh/jaar

Jaaropbrengst van paneel:

• Zuid: 0.9 * 325 = 292 kWh / jaar.

• Oost/West: 0.9*0,8 (zie windroos 
voorgaande sheet)  = 276 kWh / jaar.



Zonnepanelen, oriëntatie 

• Oriëntatie:
• Voorkeur zuid.

• Oost en/of west iets lagere 
opbrengst, wel meer gespreid over 
de dag

• Hellingshoek:
• Voorkeur 36o

• Minimaal 15o (schoon regenen), 
indien lager dan regelmatig reinigen.

• Bij 15o  ca. 5% lagere opbrengst.

• Zelfs 90o mogelijk ( gevelbekleding).

Dubbel aantal



Montage schuin dak 

• Op dak
• Meeste gezamenlijke 

inkoopacties gaan hier van uit.

• In dak
• Zeker een optie als dakbekleding

binnen ca. 15 jaar einde 
levensduur bereikt.

• Meteen isoleren aan buitenzijde. 

• Aannemer en (goede)installateur.

• Als dak.



Of iets compleet anders

Panelen op je dak  compleet €1 á 1,6 per Wpiek

Complete pergola €10 per Wpiek

Leuke bijvangst als je toch een pergola wilt.



Montage plat dak 

• Oriëntatie:
• Zuiden. 

• Oost/West.

• Ballast:
• Hoe meer wind er onder kan 

komen, hoe meer ballast.

• Let op of constructie extra 
gewicht van 20 tot 50 kg/m2

aankan.



Omgevingsvergunning

• Niet nodig bij schuin dak als:
• Mag niet uitsteken;
• Direct op het dak; 
• Hellingshoek als die van het 

dakvlak.

• Niet nodig bij plat dak als: 
afstand tot dakrand groter is 
dan paneel hoogte.

• Niet nodig bij bouwwerk in 
achtertuin < 5 m hoog binnen 
bestemmingsplan.

Altijd:

• Voldoen aan bouwbesluit.

• Rekening houden met buren.



Soorten panelen (glas-folie)

• Polykristallijn:
• Blauw, witte achtergrond, aluminium 

lijst.
• Iets goedkoper, zonneparken.
• Iets beter bij diffuus licht, slechter bij 

direct licht.
• Rendement < 18 %.

• Monokristallijn:
• Donker, bijna zwart, zwart 

geanodiseerde lijst.
• Heden meest verkocht (mooier).
• 18 à 22 % rendement .
• Per paneel van 1 bij 1,7 meter  300 tot 

380 Wpiek met prijzen van €0,4 tot 
1,1 per Wpiek.



Soorten panelen

• Glas-glas:
• Langere levensduur 25->30 jaar

• Minder degradatie

• Ook mono kristallijn

• Sterker

• Fraaier

• Duurder



Soorten toekomst 

• Verwerkt in pannen.
• Veel bekabeling.

• Nog onrendabel.

• Dunne film.
• 11-15% rendement

http://www.zepbv.nl/http://www.eternit.be/nl/dak/case-studies/



Omvormers

• Omvormer met een of meer 
trackers/stringen (lussen bij 
verschillende oriëntatie)

• Steeds meer power optimizer
per paneel (bij schaduw)

• Zelfs omvormers per (1,2 of 4) 
panelen

• Altijd extra groep in meterkast



Salderingsregeling

• Wordt tussen 2023 en 2031 
stapsgewijs afgebouwd.

• Na wegvallen 
salderingsregeling: elektra 
verbruiken als de zon 
schijnt of batterij 
installeren.

Elektra
verbruik 

Opwekken en meteen verbruiken opbrengst = 
inkooptarief = ca € 0,22 /kWh

Opwekken en later verbruiken 
Nu salderen: opbrengst = inkooptarief = ca € 
0,22 /kWh
Straks: opbrengst = verkooptarief = ca € 0,09 
/kWh afhankelijk van elektra leverancier

Opwekken en niet verbruiken opbrengst = 
verkooptarief = ca € 0,09 /kWh afhankelijk van 
elektra leverancier

Elektra
productie



Subsidies

Regeling

• BTW op zonnepanelen 
terugvragen

• Saldering

• Geen subsidie regelingen voor 
zonnepanelen op eigen dak

Toelichting

• BTW aanschaf aftrekken
BTW opbrengst vervalt (kleine 
ondernemers regeling)

• Elke geleverde kWh breng even 
veel op als elke verbruikte kWh 
kost . Tot 2023, wordt dan tot 
2031 afgebouwd.



Inkoopregeling

Energie-N heeft geen inkoopregeling voor zonnepanelen.

Voor de recht-toe-recht-aan installaties heeft Vereniging Eigen Huis een 
regeling met goed uitgewerkte zekerheden voor de consument.



Keurmerken en certificering

• http://www.zonnekeur.nl/ voor de zonnepanelen/PV installatie

• https://installq.nl/ ze werken wel aan uw meterkast

http://www.zonnekeur.nl/
https://installq.nl/


Kosten

Neem 10 panelen voor ongeveer 3300 Wp op zuiden = 3000 kWh /jaar:

Kosten excl.BTW, want BTW kan je terugvragen.

Opbrengst: 3000 * 0.22 = 660 euro/jaar bij saldering

Terugverdientijd: 7 jaar.

Aantal Item Prijs per stuk Totaal
10 Zonnepanelen 180 1800
10 Micro-omvormer 88 880
1 Installatie 1300 1300
1 Internet 260 260

Totaal: 4240



Kosten
Neem 17 panelen voor ongeveer 5400 Wp op oost/west = 4200 kWh /jaar:

Kosten excl.BTW, want BTW kan je terugvragen.

Opbrengst: 4200 * 0.22 = 924 euro/jaar bij saldering

Terugverdientijd: 7 jaar.

Aantal Item Prijs per stuk Totaal
17 Zonnepanelen 140 2400

17 optimisers 45 750

1 Omvormer+internet 1000 1000
1 Montage materiaal 600 600
1 Montage 1400 1400

Totaal: 6150



Vragen?


