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Amsterdam, 7 november 2022 

Budget Energie past per direct en met terugwerkende kracht het beleid aan naar jaarlijks salderen voor alle 

contracten. Klanten met een variabel contract worden met terugwerkende kracht gecompenseerd tot 1 juli  

2022. Budget Energie wil de discussie voeren over de huidige salderingsregeling, maar de manier waarop zij dat 

wilde adresseren (met maandelijks salderen) is niet handig geweest, concludeert zij nu. Dit heeft geleid tot 

onrust en vragen – in een tijd dat er al zoveel onrust en onduidelijkheid is voor de klant. Daarom herziet Budget 

Energie haar besluit zodat de discussie zuiver gevoerd kan worden. 

 

Aanleiding besluit tot maandelijks salderen 

Vanwege de turbulente energiemarkt besloot Budget Energie contracten aan te bieden met maandelijks 

wijzigende tarieven. Budget Energie saldeert op dit moment, in lijn met de wet en de afspraken met haar 

klanten, per tariefperiode. Bij klanten met vaste tarieven is dit per jaar en bij klanten met maandelijks 

veranderende (variabele) tarieven is dit per maand. Een andere reden voor het besluit tot maandelijks salderen, 

is dat Budget Energie vraagtekens plaatst bij de huidige salderingsregeling. Het systeem van salderen klopt niet 

en zorgt voor oneerlijke kostenverdeling. Met maandelijks salderen worden de kosten van klanten mét en 

klanten zonder zonnepanelen meer in balans gebracht. 

 

Aanleiding wijziging beleid 

In de wet is op dit moment niet expliciet opgenomen hoe een energieleverancier de salderingsregeling dient 

toe te passen. Recent is vanuit de politiek de wens uitgesproken dat energieleveranciers jaarlijks salderen (dus 

ook in de situatie dat een klant een variabel contract heeft met maandelijks veranderende tarieven). Daarom 

behandelt de Tweede Kamer in december 2022 een voorstel om de wet aan te passen. Vooruitlopend op de 

mogelijke aanpassing van die wet past Budget Energie haar beleid nu aan. Budget Energie zal aandacht blijven 

vragen voor de kanttekeningen die zij plaatst bij het systeem van salderen. 

Het systeem van salderen klopt niet 

De salderingsregeling heeft een positief effect gehad op de groei van zonnepanelen, maar inmiddels is er 

sprake van oversubsidiëring. De regeling is niet meer nodig om de consument te stimuleren. De kosten die 

worden gemaakt door de harde groei van zonnepanelen en de onbalans van productie en afname, worden 

doorberekend aan alle huishoudens. De klanten zónder zonnepanelen betalen voor de klanten mét 

zonnepanelen. Dat is oneerlijk. Onderzoek wijst uit dat overwegend de huishoudens met een gemiddeld hoger 

inkomen in bezit zijn van zonnepanelen en de huishoudens met lagere inkomens niet (geen dak of beschikbaar 

kapitaal). Daarnaast biedt de regeling geen prikkel voor de consument om slimmer om te gaan met energie. 

Salderen zorgt voor een overvloed aan groene energie op bepaalde momenten, maar stimuleert niet om die 

energie op dat moment te benutten. Het is slimmer om te investeren in oplossingen die dat wel stimuleren 

en/of het mogelijk maken om de energie te bewaren. 

Tot slot 

De betrokken klanten zullen zo snel mogelijk over de aanpassingen worden geïnformeerd. Daarnaast doet 

Budget Energie een oproep aan de politiek om kritisch te kijken naar een beter en eerlijker systeem.  

 


