
Huidige situatie salderen (tot 2023)

Energieleverancier

Risico voor energieleverancier op 
naheffing BTW van 2000 kWh

Geen BTW heffen over het gesaldeerde volume (2000 kWh) van energie is in strijd met EU-
regelgeving (volledige 2500 kWh moet met BTW worden belast)

2500 kWh

2000 kWh

€

• EB (incl. BTW)

• ODE (incl. BTW)

• BTW over kWh

Afdracht over

500 kWh

€ Consument

In de huidige situatie is er sprake van gedoogbeleid vanuit  de Nederlandse regering, waarbij 
er onrechtmatig te weinig BTW wordt geheven

Met het risico van een naheffing, is niet alleen de energieleverancier, maar ook  de 
consument de dupe!

2500 kWh geleverd
minus

2000 kWh teruggeleverd

500   kWh x € 0,05  

Kosten levering : €   25,00

500   kWh x € 0,11  

Kosten belasting : €   55,00

Te betalen : €   80.00 *

*exclusief kosten netbeheer en gas

In het Regeerakkoord is afgesproken de huidige regeling voor salderen van duurzaam opgewekte energie per 2021 te stoppen. 
Hoe nu deze regeling vorm te geven: werkbaar, uitvoerbaar en begrijpelijk voor alle betrokken partijen. De energieleveranciers 
hebben zo’n variant uitgewerkt. Een variant waarin voor elke teruggeleverde kWh een vermindering van de energiebelasting 
wordt toegekend. Dit is een vast bedrag in ct/kWh, af te bouwen naar 0 in 2031. De minister van EZK houdt vast aan de eigen 
variant, die neerkomt op het handhaven van het huidige systeem van salderen, met een afbouwpad tot 2031. Dit factsheet
brengt de argumenten voor en tegen in kaart en de gevolgen in beeld van de twee voorstellen. Allereerst een overzicht van de 
huidige situatie.

Nieuwe salderingsregeling in 2023? 
Kies voor werkbare, uitvoerbare en begrijpelijke variant!



Kosten levering 2023: €   3,60

Voorstel EZK: 
Afbouw via dalend percentage kWh’s

Energieleverancier

Risico voor energieleverancier op 
naheffing BTW blijft tot 2031

Moedwillig in stand houden van onwetmatig tekort aan BTW - heffing

Zet ontwikkeling  flexmarkt voor energie op slot tot 2031 

Pas in 2031 wordt aan EU-wetgeving voldaan!
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€

*exclusief kosten 
netbeheer en gas

• EB (incl. BTW)

• ODE (incl. BTW)
•

• BTW over kWh

Afdracht over

918 kWh

€

250 kWh geleverd                            (13-11-23 t/m 31-12-23)
minus
178 kWh gesaldeerd (89% x 200 kWh)          (13-11-23 t/m 31-12-23)

72 kWh x € 0,05

Kosten levering 2024 €  42,30

2250 kWh geleverd                                 (01-01-24 t/m 12-11-24)
minus

1404 kWh gesaldeerd (78% x 1800 kWh)     (01-01-24 t/m 12-11-24)

846 kWh x € 0,05

418 kWh (terug levering excl. saldering) 
x € -0,045

1582 kWh gesaldeerd          (178 kWh (2023) + 1404 kWh (2024))

Baten teruglevering € - 18,81

2500 kWh geleverd        
minus

918 kWh x € 0,11

Kosten belasting €  100,98

Te betalen €  128,07*

Consument



Deze regeling 
stimuleert de 
ontwikkeling 
van een energie 
flexmarkt!

Er wordt voldaan aan regelgeving: zowel EU- als 
Nederlandse wet- en regelgeving

Belastingdienst wordt ontzien

Duidelijke factuur voor de consument

Volledige BTW - afdracht

Uitvoering ligt volledig bij de leverancier

Lagere energierekening consument door
lagere uitvoeringskosten

2500 kWh geleverd x €  0,05

Kosten levering :   €   125,00
2000 kWh teruggeleverd x € - 0,045

Baten terug levering :   € - 90,00

2500 kWh geleverd x €  0,11

Kosten belasting:   €   275,00

200 kWh teruggeleverd (13-11-23 t/m 31-12-23)
x € - 0,10

plus

1800 kWh teruggeleverd (01-01-24 t/m 12-11-24)
x € - 0,09

Baten belasting teruggave:              € - 182,00

Te betalen €  128,00*

*exclusief kosten netbeheer en gas

Voorstel energieleveranciers:
Afbouw via vermindering energiebelasting

• EB (incl. BTW)

• ODE (incl. BTW)
•

• BTW over kWh

Afdracht over

2500 kWh

• Belasting
vermindering

Vermindering over

2000 kWh

(wordt afgebouwd 
tot 2031)

ConsumentEnergieleverancier
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€
€



Nieuwe salderings-
regeling in 2023? 
Kies voor werkbare, 
uitvoerbare en 
begrijpelijke variant!

In het Regeerakkoord is afgesproken de huidige regeling voor salderen van
duurzaam opgewekte energie per 2021 te stoppen. Salderen zou ge- leidelijk
worden afgebouwd en worden vervangen door een subsidie- regeling. Een subsidie
per teruggeleverde kWh bleek in de uitwerking te ingewikkeld en duur, waardoor
in het Klimaatakkoord een fiscale afbouw- regeling is overeengekomen. Hoe nu
deze regeling vorm te geven: werkbaar, uitvoerbaar en begrijpelijk voor alle
betrokken partijen. De energieleveranciers hebben zo’n variant uitgewerkt. Een
variant waarin voor elke teruggeleverde kWh een vermindering van de
energiebelasting wordt toegekend. Dit is een vast bedrag in ct/kWh, af te bouwen
naar 0 in 2031. De minister van EZK houdt vast aan de eigen variant, die neerkomt
op het handhaven van het huidige systeem van salderen, met een afbouwpad tot
2031. Dit factsheet brengt de argumenten voor en tegen in kaart en de gevolgen in
beeld van de twee voorstellen.

De energierekening is transparant en inzichtelijk voor de consument. De aantallen afgenomen en ingevoede stroom 
komen overeen met waardes op slimme meter, en de bedragen op de jaarrekening. 

Voorstel energieleveranciers met afbouw via belasting: win-win-situatie!

Dit factsheet is ontwikkeld door Energie-Nederland. Meer informatie? 
Marieke van Klaveren, Programmamanager verduurzaming, 06-10 951 437
Drea Berghorst, Manager PA en Communicatie, 06-22 182 631

De belangrijkste bezwaren en argumenten tegen een integrale afbouw van het salderen:

Energieleveranciers voorzien onnodige problemen met voorstel EZK!

Argumenten EZK en Financiën voor variant over behoud en afbouw salderen

Argument Oplossing energieleveranciers

“Belastingdienst moet ontzien. Er mogen geen ICT-
wijzigingen plaatsvinden”  
N.B. het betreft hier ca. 60 papieren aangiftes! 

Aangifteformulieren blijven ongewijzigd. Derde partij voert 
controle uit. Leveranciers nemen volledige uitvoering voor 
hun rekening. 

“De terugverdientijd van 7 jaar is met deze variant beter 
gewaarborgd” 

Verschil in tvt beide varianten is mimimaal, max. maanden, 
niet jaren. Bron: ECN, Hervormingsopties salderingsregeling, 
2017

“Implementatiekosten leveranciers vallen wel mee” Onwaar. Niet alleen kent deze variant zeer hoge 
implementatiekosten. Ook vanwege de niet te controleren 
factuur wordt een extra druk op de klantenservices 
verwacht. 

• Onnavolgbare factuur en offerte voor consument.

• Hoge implementatie- en uitvoeringskosten worden gesocialiseerd over alle huishoudens (ook niet PV-bezitters) met 
hogere energierekening als gevolg.

• Strijdigheden met EU-regelgeving.  NL loopt risico op tussentijds moeten aanpassen van de regeling.

• Onwettige BTW-constructie.

• Flexmarkt onnodig lang op slot. Lokale netproblematiek wordt hiermee niet geholpen. 

Afschaffen van salderen prikkelt consument om energie direct te gebruiken en op te slaan. Hierdoor ontsluit de 
flexmarkt. Lokale netten worden minder zwaar belast en opties voor lokaal congestie- management worden 
mogelijk.

Compliant aan EU-regelgeving. Er vindt volledige BTW-afdracht plaats over geleverde goederen (stroom). Er is geen 
verschil qua fiscale afdracht tussen de voorgestelde variant vanuit EZK (behoud salderen) en deze variant met 
afbouw via belasting. NL overheid voorkomt risico op gedwongen aanpassing van de regeling vanuit EU. Consument 
en leverancier lopen niet langer risico op naheffing. 

Hoge implementatiekosten bij energieleveranciers worden vermeden en daarmee voorkomen dat deze worden 
gesocialiseerd over alle huishoudens. Energieleveranciers verzorgen volledige uitvoering zodat de Belastingdienst 
wordt ontzien.

€

€


