
‘Salderen van onderaf’ als oproep tot hervorming energiebelasting

10 december 2013 WAGENINGEN (Energeia) - Salderen van onderaf, noemt de Stichting 
Zonne-energie Wageningen een initiatief met zonnestroomproductie op het dak van het 
Heerenstraattheater in centrum Wageningen. Greenchoice steunt de “unieke pilot”. Dat 
klinkt interessant. Een nieuwe manier van salderen? Initiatiefnemer Rogier Coenraads 
van de stichting geeft tekst en uitleg aan Energeia.

Wat houdt het precies in, salderen van onderaf?
Het energiebelastingstelsel stamt uit 1996 en heeft een 
regressieve opbouw. Dat houdt in dat verbruikers minder 
belasting betalen naarmate hun afname groter is. Bij het 
salderen van zelfopgewekte zonnestroom is dat een hindernis 
voor bedrijven. Daarom hebben wij een manier bedacht om 
saldering voor het Heerenstraattheater aantrekkelijker te 
maken. Het theater heeft een kleinverbruikersaansluiting 
van minder dan 3x80 ampère en valt door het verbruik 
van zo’n 100.000 kWh per jaar in staffel 3 van het energie-
belastingstelsel. Met salderen van onderaf kan het theater de 
zonnestroomproductie verrekenen in de lagere, eerste staffel.

Dat druist zo te horen tegen de regels in?
Dat is op dit moment inderdaad waar. Het is de energieleverancier die energiebelasting 
int en het aan het rijk afdraagt. We hebben voor dit project gevraagd aan Greenchoice om 
salderen van onderaf te verzorgen, maar omdat het van de wet niet mag waren de risico’s 
te groot. Dat is heel begrijpelijk, een forse boete zou het gevolg kunnen zijn, en daarom 
hebben we als stichting zonne-energie Wageningen besloten om het verschil tussen saldering 
in de eerste en derde schijf zelf te vergoeden over een looptijd van tien jaar op de zonne-
installatie met een vermogen van 2,5 kWp bij het theater. Dat kost zo’n EUR 2.000.

Dus jullie geven het bedrijf een korting, terwijl de energiebelasting feitelijk volgens de 
regels wordt afgedragen in staffel 3?
Klopt, wij maken het op die manier toch aantrekkelijk voor de afnemer om zonnepanelen 
te nemen en verlagen de terugverdientijd tot minder dan tien jaar. 
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Salderen van onderaf klinkt prachtig en vernieuwend, maar feitelijk is het alleen 
een vergoeding vanuit de stichting zodat het lijkt alsof gesaldeerd wordt in de lagere 
belastingstaffel?
Ja en daarmee dragen we ook een bredere boodschap uit richting de overheid. We laten 
zien dat het voor een partij zoals het theater aantrekkelijk wordt om zonnepanelen te 
nemen. Bovendien is het punt: de energiebelasting was bij de introductie bedoeld voor 
de verduurzaming van de energievoorziening. Heel opmerkelijk is het dat het nu juist 
schone initiatieven tegenwerkt. Het is in het kader van de concurrentiepositie van hele 
grote bedrijven misschien logisch dat ze een belastingvoordeel kunnen hebben. Je zou 
kunnen zeggen: laten we eens gek doen, ze krijgen een factor 10 korting ten opzichte van 
huishoudens. Dat is nu een factor 230. Dat valt niet uit te leggen en dat stellen we via onze 
pilot ook aan de kaak.

Over salderen voor en achter de meter woeden al heftige discussies, ook in het kader 
van de ruimte die de postcoderoos biedt. Minister Henk Kamp lijkt aan de uitwerking 
vast te houden. Is het realistisch te denken dat een regeling voor salderen van onderaf er 
doorheen komt?
Het zal een lastige weg zijn, maar op termijn kunnen er mogelijkheden zijn om deze 
weeffout van het energiebelastingsysteem te herstellen.
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