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Zonnestroom is zonder meer groen en schoon, maar hoe zit het met 

de productie van de panelen zelf? Daarover hoor je de laatste tijd veel 

wisselende berichten. 

Slurpt het productieproces van zonnepanelen niet heel veel vaak vieze 

energie op? Wat gebeurt er met de groeiende berg afgedankte panelen? 

Vormen die een tikkende milieu-tijdbom, zoals sceptici beweren? En 

is het waar dat sommige onderdelen van zonnepanelen met behulp 

van dwangarbeid worden geproduceerd? En de hamvraag: levert een 

zonnesysteem voldoende milieuwinst op om dit allemaal goed te maken? 

Bij het schrijven van het Sungevity Impact Report bleek dat we geen goed 

antwoord op deze vragen hadden. Dus stuurden we onderzoekers op pad 

om de positieve en negatieve impact van zonnepanelen in kaart te brengen. 

Het goede nieuws: de milieubalans van zonnepanelen valt ruimschoots 

positief uit, ook als je het negatieve effect van productie en afvalstromen 

incalculeert. Dat betekent echter niet dat we niet alles op alles moeten 

zetten om die negatieve impact te beperken.

Negatieve sociale impact tijdens de productie van zonnepanelen is een 

weerbarstiger onderwerp. Zo zijn er de laatste tijd veel aantijgingen over het 

gebruik van dwangarbeid in het productieproces van zonnepanelen. Het is 

niet alleen moeilijk om te controleren of dit gebeurt, maar nog lastiger om 

hier als individueel bedrijf iets aan te doen. Dat vinden we onaanvaardbaar. 

Daarom pleit Sungevity voor samenwerking tussen de industrie en de over-

heid om de krachten te bundelen, in zowel Nederlandse als Europese context. 

In deze paper nemen we de belangrijkste negatieve bijeffecten van 

zonnepanelen onder de loep en leggen we uit hoe Sungevity zich nu en in 

de toekomst inzet om de schade tot een absoluut minimum te beperken. 

OVER DE AUTEURS

Deze whitepaper is geschreven door Roebyem Anders, oprichter en

Chief Mission Officer, en Edo van Berkel, Supply Chain Manager bij 

Sungevity. Ons bedrijf ontstond tien jaar geleden als tegenreactie 

op valse beloftes in de markt en zet voluit in op kwaliteit, 

transparantie en betrouwbaarheid. Sungevity gelooft namelijk 

dat je het enorme potentieel van zonnestroom alleen kunt  

benutten als klanten je volledig vertrouwen. 

INLEIDING
INLEIDING
INLEIDING

https://www.sungevity.nl/over-sungevity/impact-report
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NEGATIEVE IMPACT: OMVANG EN GROEI
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Het aantal zonnepanelen in Nederland en wereldwijd is de laatste jaren 

als een raket omhoog geschoten. Als gevolg daarvan draaien de fabrie-

ken die zonnepanelen maken op volle toeren. Hoe groot zijn de negatie-

ve consequenties van deze koortsachtige productie, zowel nu als in de 

toekomst? 

NEDERLANDSE ZONNESTROOM IN DE LIFT

Was Nederland vroeger nog het groene zorgenkindje van Europa, nu 

staan we in de top 10 van hardste zonnestroomgroeiers1 ter wereld. 

Alleen al in 2020 stapten zo’n 300.0002 huizen over op zonnestroom. 

In totaal staat de teller nu op ruim 1 miljoen3 huishoudens met zonne-

stroom, zo’n 12.5% van het totaal. Maar dat is niet alles. De opwekcapa-

citeit van alle zonnepanelen in Nederland – dus niet alleen op huizen, 

maar ook in parken en op daken van scholen en bedrijven – is sinds 2010 

ruim 904 keer over de kop gegaan. 

NEGATIEVE BIJEFFECTEN HOUDEN GELIJKE TRED

Mooi natuurlijk, die groei. Maar de negatieve bijeffecten van de productie 

van al die miljoenen nieuwe zonnepanelen nemen ook toe. Om vast te 

stellen hoeveel negatieve impact die onstuimige productiegroei heeft, 

kijken we in dit rapport niet alleen naar de impact van het productie-

proces zelf, maar ook naar wat er daarna gebeurt. We kijken naar zowel 

milieu-impact als sociale impact.

1. Bron: Snapshot of Global PV Markets, International Energy Agency
2. Schatting op basis van cijfers in Nationaal Solar Trendrapport 2021
3. Bron: Nederland bereikt mijlpaal van 1 miljoen huizen, Solar magazine
4. Bron: Nationaal Solar Trendrapport 2021

Bron: Nationaal Solar Trendrapport 2021

Bron: Nationaal Solar Trendrapport 2021

JAARLIJKS NIEUW GEÏNSTALLEERD 
ZONNESTROOMVERMOGEN IN NEDERLAND

GROEI VAN HET TOTAAL GEÏNSTALLEERD 
ZONNESTROOMVERMOGEN

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2021/04/IEA_PVPS_Snapshot_2021-V3.pdf
https://www.solarsolutions.nl/trendrapport/
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22129/nederland-bereikt-mijlpaal-van-1-miljoen-huizen-met-zonnepanelen
https://www.solarsolutions.nl/trendrapport/


GESCHAT CUMULATIEF WERELDWIJD 
AFVALVOLUME VAN END-OF-LIFE  
PV MODULES

Bron: IRENA
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Negatieve bijeffecten tijdens de productie

Het belangrijkste pijnpunt voor het milieu is fossiel energieverbruik in  

verschillende stadia van de productie van zonnepanelen. Dit leidt niet 

alleen tot uitstoot van CO2, maar ook van stikstof en ammoniak die zure 

regen en schade aan ecosystemen veroorzaken5. Aan de sociale kant zijn 

vooral arbeidsomstandigheden een groot punt van zorg. Zijn werkne-

mers goed beschermd? Wordt er geen gebruik gemaakt van kinder- of 

dwangarbeid? 

Negatieve bijeffecten na de productie

Zonnepanelen gaan zo’n 30 jaar mee, maar aan alles komt een eind. En 

wat dan? Hoe goed zijn oude zonnepanelen te recyclen? Wat doe je 

met schadelijke materialen die in de zonnepanelen zitten? En wie zorgt  

ervoor dat die recycling ook echt gebeurt? In de komende dertig jaar zal 

de afvalberg oude zonnepanelen gigantisch groeien6. Hoe we de toe-

komstige berg aan afgedankte panelen gaan verwerken is - ook in Neder-

land en Europa - nog lang niet optimaal ingeregeld. Hoogste tijd dus om 

daar goed over na te denken. 

5. CO2-emissie veroorzaakt verreweg de grootste milieuschade, en staat daarom centraal in dit rapport. 
6. Bron: End of Life Management Solar Photovoltaic Panels, Irena  

HOOFDSTUK 1
NEGATIEVE IMPACT: OMVANG EN GROEI

https://www.irena.org/publications/2016/Jun/End-of-life-management-Solar-Photovoltaic-Panels


GEMIDDELD RENDEMENT VAN  
CRYSTALLINE-SILLICON PV MODULES 

Bron: Fraunhofer
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SUNGEVITY HEEFT BEIDE EFFECTEN ONDER DE LOEP GENOMEN…

Om beter te begrijpen hoe wij de negatieve bijeffecten tijdens en na de 

productie zo goed mogelijk kunnen indammen, hebben we uitvoerig on-

derzoek gedaan naar de achterliggende oorzaken. In hoofdstuk 2 en 3 

gaan we uitgebreid in op de resultaten van dit onderzoek. In hoofdstuk 

4 behandelen we hoe Sungevity concreet te werk gaat om de negatieve 

impact tijdens en na de productie van zonnepanelen in te dammen.

EEN PAAR KANTTEKENINGEN VOORAF

Ons onderzoek naar de negatieve impact tijdens en na de productie richt 

zich alleen op zonnepanelen uit China. Waarom? De meerderheid van 

onze zonnepanelen, ruim 60%, komt uit China. De overige panelen ko-

men uit Duitsland en Singapore. 

Ten tweede zijn Chinese panelen qua CO2-impact de meest ‘vuile’ pane-

len. Dit komt vooral door de hoge CO2-uitstoot van de Chinese stroom-

productie, die veelal met kolen is opgewekt. Door ons op de panelen uit 

China te richten, weten we zeker dat de negatieve milieu-impact van 

onze panelen nooit groter kan zijn dan de resultaten uit deze studie. 

Ook de negatieve sociale impact bij de productie van Chinese zonnepa-

nelen staat volop in het nieuws. Vooral aan het begin van de productie-

keten zijn veel risico’s, van slechte werkomstandigheden bij grondstof-

winning tot vermeende dwangarbeid bij de productie van silicium. 

Daarnaast is de milieu- en sociale impact tijdens de productie van Chi-

nese panelen ook zeer relevant voor zonnepanelen die officieel niet in 

China gemaakt worden. Dit omdat in niet-Chinese panelen vrijwel altijd 

componenten uit China verwerkt zitten, zoals bijvoorbeeld silicium.

HOOFDSTUK 1
NEGATIEVE IMPACT: OMVANG EN GROEI

Tot slot is deze whitepaper een momentopname. Technologische verbe-

teringen zullen het beeld veranderen. Hoe groot dat effect zal zijn, weten 

we niet. Maar feit is dat elke nieuwe generatie zonnepanelen meer zon-

licht omzet in stroom.7 Tegelijkertijd vergroent de elektriciteitsvoorzie-

ning in hoog tempo, ook in China. Beide trends zullen de milieu-impact 

tijdens de productie van zonnepanelen in de toekomst verder verlagen. 

7. Bron: Photovoltaics Report, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems

http://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf
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In dit hoofdstuk kijken we naar de weg die een zonnepaneel aflegt, vanaf 

het moment dat de grondstoffen uit de mijnen worden gebeiteld tot aan 

het moment dat het paneel bij onze klant arriveert. Dit proces is grofweg 

op te delen in de volgende stappen. 

Winning ruwe materialen

Er zijn veel ruwe materialen nodig voor zonnepanelen: van zand, quartz 

en olie tot metalen als koper, zilver en aluminium. Het uit de grond halen 

en vervoeren van deze materialen kost veel fossiele, en dus vervuilende, 

energie. Daarnaast is dit ook de fase waar de grootste gezondheidsri-

sico’s aan verbonden zijn. Zo kunnen slechte arbeidsomstandigheden 

ertoe leiden dat de mijnwerkers ernstige longziektes oplopen. Ook het 

gebruik van kinderarbeid is een punt van aandacht in deze fase. 

Verwerking ruwe materialen

Ruwe materialen zijn pas bruikbaar als ze door een energieverslindend 

productieproces zijn gehaald. Dat geldt in het bijzonder voor de drie 

hoofdbestanddelen in de meest gangbare zonnepanelen: glas, puur si-

licium en EVA, een doorzichtig laminaat waarin alle zonnecellen in een 

paneel zitten verpakt. 

Om glas te maken, wordt zand op een temperatuur van 1700 graden 

gesmolten. Ook quartz moet eerst in de oven om bruikbaar ruw silicium 

te produceren (op 1500 tot 2000 graden). Maar dat is nog niet zuiver 

genoeg voor zonnepanelen. Om de kwaliteit op te krikken, ondergaat 

het ruwe silicium vervolgens een chemisch proces dat veel energie kost 

en daarnaast grote hoeveelheden siliciumtetrachloride genereert, een 

bijproduct dat zeer giftig is als het met water in aanraking komt. Ook de 

productie van EVA vergt een langdurige chemische bewerking van olie. 

HOOFDSTUK 2
HOOFDSTUK 2
HOOFDSTUK 2

NEGATIEVE IMPACT TIJDENS PRODUCTIE 

Het maken van puur silicium is gevaarlijk werk. Veilige arbeidsomstan-

digheden en redelijk loon voor werknemers zijn dan ook cruciaal. De 

recente berichten in de media over de mogelijke inzet van dwangarbeid 

bij het winnen van silicium baren ons dan ook grote zorgen. 

Productie zonnepanelen 

Ook bij de uiteindelijke productie van zonnepanelen gaat de energie-

kraan ver open. In cilinders gesmolten puur silicium wordt eerst in plak-

jes, ofwel ‘wafers’, gesneden. Toevoeging van metalen geleiders en een 

laagje fosfor transformeert de wafer tot een zonnecel. Als laatste stap 

worden de gelinkte cellen in sheets gelijmd en in een frame van metaal, 

glas en plastic geplaatst. Naast energie worden bij dit productieproces 

veel chemicaliën gebruikt, waaronder waterstoffluoride, een gevaarlijk 

zuur dat wordt gebruikt om wafers te behandelen. 

Transport 

In onze studie hebben we gekeken naar de lange weg die onze Chinese 

panelen moeten afleggen voordat ze bij onze klanten arriveren. Allereerst 

gaan de panelen van de fabrikant naar de haven in Shanghai. Vandaar 

gaan ze per schip naar Rotterdam en per vrachtwagen naar de groot-

handel. De laatste kilometers leggen de panelen af in het busje van één 

van onze monteurs. In de huidige praktijk wordt voor al die kilometers 

fossiele brandstof gebruikt. 



Grondstof 
winning

Verwerking 
grondstoffen

Productie
panelen

Transport
panelen

Divers

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

13.06 13.47
12.46

48.20

2.81

  Aandeel total GHG emissies (%)

7

ONDER DE LOEP: BROEIKASGASEMISSIES TIJDENS PRODUCTIE 

ZONNEPANELEN 

In onze analyse hebben we gekeken naar het fossiele spoor van een ge-

middeld zonnesysteem van twaalf in China geproduceerde zonnepane-

len met een totaal vermogen van 3.360 wattpiek. Dit is genoeg voor het 

elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden in Nederland. 

Het fossiele spoor van zonnepanelen is lang

En dat is toch even schrikken. Als je de fossiele emissies van grondstof-

winning tot transport bij elkaar optelt, stoot de productie van een gemid-

deld zonnesysteem 5.860 kilogram CO2-equivalent uit.8 Ter vergelijking: 

we zitten gemiddeld 15.000 kilometer per jaar in onze auto en dat stoot 

zo’n 3.400 kg CO29 uit.

De winning en verwerking van grondstoffen hebben samen ongeveer een 

kwart van de emissies op hun geweten. De grootste klap valt echter tijdens 

de productie van zonnepanelen, als alle componenten samenkomen in de 

fabriek. Het grootste deel van emissies in deze fase komt voor rekening van 

grijze stroom die is opgewekt met fossiele brandstoffen: van gas en olie tot 

kolen. Zoals eerder aangegeven gaan we in onze analyse uit van de klimaat-

voetafdruk van Chinese stroom. Aangezien de Chinese elektriciteitsvoorzie-

ning zwaar leunt op kolencentrales, is deze stroom erg vervuilend.

HOOFDSTUK 2
NEGATIEVE IMPACT TIJDENS PRODUCTIE 

 
Bron: Sungevity

 
Bron: Sungevity

8. Het opwarmingspotentieel van verschillende broeikasgassen - bijvoorbeeld CO2 en methaan - 
verschilt, maar wordt standaard in CO2-equivalent uitgedrukt. Zo richt één kilo methaan net zoveel 
schade aan als 25 kilo CO2, ofwel 25 CO2-equivalent. 

9. Bron: Coöperatief Dutch Renewergy

KAART VAN DE MONO-SI SOLAR PV SUPPLY CHAIN

WAAR VALLEN DE KLAPPEN?



WEGWERKEN MILIEU-IMPACT
ZONNEPANELEN
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Het positieve effect van zonnestroom is groter

Dit is het moment dat sceptici hun hoofd schudden: zie je wel, die zon-

nepanelen zijn gewoon een vieze boel. Maar dat is te kort door de bocht. 

Zonnepanelen gaan 30 jaar mee en wekken dus 30 jaar lang schone 

energie op. Hoelang duurt het om de energie die ons systeem van A tot 

Z heeft gekost, terug te verdienen? 

HOOFDSTUK 2
NEGATIEVE IMPACT TIJDENS PRODUCTIE 

10. Bron: Bloomberg
11. Bron: China report van Carbon Transparency
12.  We gaan ervan uit dat ons zonnesysteem 3000 KWh per jaar opwekt
13. Bron Tabel rendement CO2-emissies elektriciteit, CBS
14. Bron: National Grid ESO

Dat verschilt van land tot land. Zo lopen sommige landen ver vooruit als het 

gaat om groene energie: Zweden wekt bijvoorbeeld ruim 60%10 van haar 

stroom duurzaam op. Nederland genereert relatief veel grijze elektriciteit, 

maar gebruikt vooral gas. En gas veroorzaakt weer aanzienlijk minder broei-

kasgasemissies dan de kolen die China gebruikt in haar stroomvoorziening. 

Kort gezegd: hoe groener de stroom op het nationale net, hoe langer 

het duurt voor ons Chinese zonnesysteem haar klimaatvoetafdruk heeft 

goedgemaakt. Laten we dit illustreren met een voorbeeld. Stel dat we 

eenzelfde zonnesysteem op drie locaties op het dak schroeven: in China, 

in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. 

In China stoot elke kilowattuur stroom gemiddeld 555 gram CO211 uit. 

Dit betekent dat de CO2-schade tijdens de productie van onze 12 zon-

nepanelen op een Chinees dak in 3,5 jaar zijn ‘terugverdiend’.12 De op-

gewekte zonnestroom stoot immers niets uit per kilowattuur en vervangt 

de ‘vieze’ elektriciteit van het net. 

Hoe schoner, hoe langer

In Nederland kost de opwekking van elke kilowattuur 370 gram CO213 en 

duurt het 5,3 jaar voordat we ons systeem hebben gecompenseerd met 

schone zonnestroom. Bij de Britten - die de gemiddelde uitstoot van hun 

netstroom de laatste jaren naar 181 gram CO214 per KWh hebben terug-

geschroefd - duurt het bijna 11 jaar. 

Aangezien zonnepanelen zo’n 30 jaar meegaan, slaat de milieubalans in 

alle gevallen dus ruim positief uit. In Nederland levert een zonnesysteem 

nog 25 jaar compleet uitstootvrije stroom nadat de milieuschade tijdens 

de productie van de panelen is weggewerkt. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-20/sweden-could-meet-its-2030-green-energy-target-in-2018
https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2020/11/China-CT-2020-WEB2.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2020/08/rendement-co2-emissie-elekrtriciteit-2019.xls
https://www.nationalgrideso.com/news/introducing-our-carbon-intensity-app


UITSTOOTINTENSITEIT VAN DE 
ELECTRICITEIT SECTOR 
Land vs G20 gemiddelde (gCO2/kWh)

Bron: China rapport Carbon Transparency
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Maar de rekensom is niet constant. Zowel in ons land als in het Verenigd 

Koninkrijk blijft de gemiddelde CO2-uitstoot van netstroom afnemen, 

wat de terugverdientijd van zonnepanelen potentieel verlengt. Tegelijk 

gaat ook de CO2-uitstoot van de netstroom in China elk jaar omlaag. 

Daarmee zakt ook de CO2-voetafdruk van de productie van zonnepa-

nelen uit China, aangezien die voor circa de helft door stroomverbruik 

wordt veroorzaakt. Hoewel het onduidelijk is hoe dit per saldo zal uitpak-

ken, lijkt het zeker dat het positieve effect van ons zonnesysteem ook in 

de toekomst substantieel blijft. 

15.  Bron: Whitepaper Carbon Footprint, REC

Hoe zit het met de voetafdruk van zonnepanelen van buiten China?

Een alternatief is om zonnepanelen te gebruiken die zijn geproduceerd 

in een land met een groenere netstroom dan China. Maar in de praktijk 

bevatten de meeste panelen uit andere landen, zoals Duitsland of de VS, 

nog steeds veel Chinese componenten. 

Tegelijkertijd ontbreekt vaak de nodige informatie om vast te stellen wel-

ke productiestappen nu echt buiten China plaatsvinden. Dit maakt het 

moeilijk om vast te stellen of er een (positief) verschil is in de klimaatvoe-

tafdruk tijdens productie vergeleken met panelen uit China. Een tweede 

probleem is dat zonnepanelen van buiten China vaak een stuk duurder 

zijn en weinig klanten bereid zijn om dat verschil te betalen. 

Sungevity wil in de nabije toekomst ook de milieu-impact van niet- 

Chinese panelen in haar portfolio nader analyseren. Voor één fabrikant, 

namelijk REC, is de voetafdruk15 al bekend. REC produceert haar zonne-

panelen in Singapore. Volgens REC stoot de productie van een systeem 

van REC-panelen, dat gelijk is aan ons systeem van 12 Chinese panelen, 

4,5 keer minder CO2 uit (zie kader 1). In Nederland zijn emissies van een 

REC systeem dus in ruim een jaar weggewerkt. Daarvoor betaal je wel 

het dubbele. 

HOOFDSTUK 2
NEGATIEVE IMPACT TIJDENS PRODUCTIE 

https://usa.recgroup.com/sites/default/files/documents/wp_-_recs_class-leading_carbon_footprint.pdf?t=1621460677
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REC heeft ook laten doorrekenen hoe dit alles uitpakt 

voor de totale CO2-uitstoot tijdens de productie van 

haar panelen. Door de hele keten heen is die uitstoot 385 

gram CO2 per wattpiek. Dit betekent dat de productie 

van een REC-systeem met een opwekcapaciteit van 3360 

Wattpiek ongeveer 1293 kilogram CO2 uitstoot. Ter ver-

gelijking: de productie van eenzelfde systeem met Chi-

nese panelen stoot volgens onze berekening 5860 kilo-

gram CO2 uit.

Naast grote milieuvoordelen brengt REC’s keuze om zelf 

Noors silicium te produceren ook grote voordelen als het 

gaat om sociale impact. Noorwegen is een land met een 

strak wettelijk kader en een goudgerande reputatie op het 

gebied van mensenrechten, redelijke lonen en veilige ar-

beidsomstandigheden. De controverse rond dwangarbeid 

bij silicium productie in China gaat daarmee aan REC voorbij. 

Singapore heeft op het gebied van veilige arbeidsomstan-

digheden en redelijke lonen geen ijzersterke reputatie,19 

zeker niet als het gaat om buitenlandse werknemers. Maar 

voor zover bekend is, is er geen sprake van dwangarbeid in 

het productieproces van REC’s zonnepanelen in Singapore. 

Dit onderstreept wel dat alleen de prestaties door de hele 

keten heen het volledige verhaal vertellen. 

KADER 1. DE NOORSE CONNECTIE 

‘Locatie, locatie, locatie’ is het welbekende credo van 

makelaars. Voor de productie van zonnepanelen geldt 

hetzelfde. De panelen van REC onderstrepen dit. 

Zo’n 80% van de energie die gebruikt wordt bij de pro-

ductie van silicium, wordt benut om onzuivere silicium 

puur te maken. In tegenstelling tot zonnepanelen uit 

China en panelen uit andere landen die silicium uit China 

gebruiken, produceert REC haar eigen silicium in Noor-

wegen. Dit heeft grote voordelen: het Noorse stroom-

net stoot gemiddeld 18,9 gram CO2 per kilowattuur16 

uit, tegenover 555 gram CO2 in China. Dit silicium wordt 

dus met veel schonere energie geproduceerd. De REC 

zonnepanelen worden vervolgens met behulp van Noors 

silicium in Singapore geproduceerd. Het stroomnet in 

Singapore stoot 400 gram CO2 per kilowattuur17 uit, on-

geveer hetzelfde als het stroomnet in Nederland. Ook in 

dit gedeelte van het productieproces wordt dus minder 

CO2 uitgestoten ten opzichte van de productie in China. 

Naast schone stroom gebruikt REC’s productiemethode 

voor puur silicium veel minder electriciteit dan de con-

currentie. Siemens verbruikt bijvoorbeeld 18 keer zoveel 

stroom per kilogram puur silicium dan REC, blijkt uit 

een whitepaper18 van het bedrijf. De paper maakt geen 

vergelijking met silicium geproduceerd in China, maar 

gezien de hoge uitstoot van Chinese netstroom valt die 

waarschijnlijk nog ongunstiger uit. 16. Bron: Norwegian Energy Regulatory Authority
17. Bron: Energy Market Authority, Singapore
18. Bron: Whitepaper Carbon Footprint, REC 
19. Bron: ILO Regional Office
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https://www.nve.no/norwegian-energy-regulatory-authority/retail-market/electricity-disclosure-2018/
https://www.ema.gov.sg/singapore-energy-statistics/Ch02/index2
https://usa.recgroup.com/sites/default/files/documents/wp_-_recs_class-leading_carbon_footprint.pdf?t=1621460677
https://apmigration.ilo.org/news/singapore-and-foreign-workers
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ONDER DE LOEP: NEGATIEVE SOCIALE IMPACT TIJDENS PRODUCTIE

Hoe goed gaan fabrikanten tijdens het productieproces van de zonne-

panelen met hun werknemers om, van redelijk loon tot veilige werk- 

omstandigheden? En hoe controleren ze dat hun leveranciers hetzelfde 

doen? Dat is in een notendop waar het om draait bij het minimaliseren 

van negatieve sociale impact. 

Sociale impact is een veelkoppig monster

Sungevity gebruikt onder andere de Solar Scorecard20 van de Silicon  

Valley Toxics Coalition om fabrikanten van zonnepanelen te toetsen. De 

Solar Scorecard meet de prestaties op het gebied van milieu, rapportage 

en sociale impact van 35 fabrikanten wereldwijd. 

Bij sociale impact beoordeelt de Scorecard fabrikanten op twee aspecten. 

Ten eerste moeten ze binnen hun eigen bedrijf voor aantoonbaar veilige 

werkomstandigheden zorgen, internationaal erkende arbeids- en men-

senrechten naleven en werknemers meer dan het minimumloon betalen. 

Ten tweede moeten de fabrikanten ook hun toeleveringsbedrijven ge-

structureerd op dezelfde criteria doorlichten. Hierbij wordt vooral de  

situatie in mijnen tijdens de winning van bijzondere metalen als een groot 

punt van zorg gezien, met name zorg over mogelijke uitbuiting, gevaar-

lijke werkomstandigheden en kinderarbeid.21

20.  Bron: Solar Scorecard
21.  Bron: World Vision
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http://www.solarscorecard.com/2018-19/2018-19-SVTC-Solar-Scorecard.pdf
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
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In het verlengde hiervan verlangt de Solar Scorecard van fabrikanten dat 

ze de OECD-richtlijn22 voor de aankoop van bijzondere metalen volgen. 

Dit houdt in dat ze geen metalen afnemen van landen waar rechten van 

mijnwerkers stelselmatig worden geschonden of inkomsten worden ge-

bruikt voor gewapende conflicten.

Om hetzelfde te bereiken in de rest van de keten vraagt de Scorecard 

fabrikanten om meerdere bewijzen van goed gedrag, waaronder een 

SA8000-certificering. Dit is een social accountability standaard die aan-

toont dat een bedrijf in de hele keten goede werkomstandigheden waar-

borgt en nergens kinder- of dwangarbeid gebruikt.

Prestaties van fabrikanten fluctueren sterk

De Solar Scorecard laat duidelijk zien dat de ene fabrikant de andere niet 

is als het gaat om kwaliteit van interne werkomstandigheden en controle 

op wantoestanden bij toeleveringsbedrijven. 

Opvallend is dat lage scores op het gebied van sociale impact hand 

in hand gaan met lage scores voor de kwaliteit van milieurapportage,  

milieubeheersystemen en de zorg voor recycling van oude panelen. Het 

is echter niet zo dat Chinese producenten er in positieve of negatieve 

zin uitspringen. Van de acht best presterende bedrijven als het gaat om 

inperking van negatieve sociale impact komen er twee elk uit China, de 

VS en Duitsland en één uit Japan en Zuid-Korea. 

Maar zelfs goede prestaties zijn moeilijk te toetsen

De Scorecard laat tegelijk ook zien hoe moeilijk het is om goed zicht te 

krijgen op wat er in de keten van fabrikanten gebeurt. Zo beweren veel 

fabrikanten de OECD-richtlijn te volgen bij de aankoop van bijzondere 

metalen. Maar bij navraag door de Scorecard bleek geen enkele produ-

cent hard bewijs23 te kunnen leveren dat ze er ook daadwerkelijk in wa-

ren geslaagd om alle ‘foute’ metalen buiten de deur te houden. Ook de 

bewijsstukken voor goed gedrag in de rest van de keten blijken bij nadere 

beschouwing minder hard dan ze lijken. 

In de laatste Scorecard behalen acht van de fabrikanten in de top-10 de 

maximale score als het gaat om waarborging van goede werkomstan-

digheden en het voorkomen van kinder- en dwangarbeid in de keten. 

Tegelijk zegt Horizon Advisory in haar onderzoeksrapport dat begin 2021 

uitkwam goede aanwijzingen24 te hebben dat een groot deel van de in-

dustrie direct of indirect gebruik maakt van dwangarbeid, met name via 

de gedwongen inzet van Oeigoeren bij de productie van polysilicium in 

de Chinese Xinjiang-regio. 

Dit is overigens geen uniek probleem voor zonnepanelen. Voor talloze 

producten - van kleren tot computers en mobieltjes - is het productie-

proces in stukken gehakt en over de wereld verspreid en ontbreekt over-

zicht om sociale misstanden slagvaardig aan te pakken. 

Maar dat is geen excuus om stil te zitten. De negatieve sociale impact tijdens 

de productie van zonnepanelen is een zwakke plek die een zwarte schaduw 

werpt op de zonnestroom sector. Sungevity wil de sector in Nederland mo-

biliseren en zich ook inzetten om een verbeterde Europese variant van de 

bestaande Solar Scorecard op te zetten. Meer hierover in hoofdstuk 4. 

22.  Bron: OECD richtlijn 
23.  Bron: Analyse Solar Scorecard 2016/2017 
24.  Bron: Chinese Solar Companies Tied to Use of Forced Labor, New York Times
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http://www.solarscorecard.com/2016-17/analysis.php
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       2018-19 SOLAR  
       SCORECARD

 Zonnig   Deels bewolkt   Regenachtig

Bron: Solar Scorecard

Maximale Score 15 15 15 15 10* 10 10 10 100

2019-19 
Leiders

Jinko 15 15 13 15 12 10 10 10 100

Trina 15 14 13 15 12 10 10 10 99

SunPower 15 15 13 13 11 10 7 10 94

JA Solar 14 11 13 15 9 10 10 10 92

Hanwha Q CELLS 10 13 13 15 12 10 7 10 90

CS Wismar 10 13 15 10 9 10 9 8 84

LG 12 11 13 15 12 10 10 1 84

WINAICO 8 13 13 15 8 10 7 10 84

Silfab 13 7 13 15 10 10 9 0 77

AUO 11 13 13 15 8 10 6 0 76

Boven  
gemiddeld

Boviet Solar 8 9 11 10 8 1 9 10 66

Talesun 10 5 13 13 12 2 7 w0 62

First Solar 10 8 9 5 6 7 0 10 55

Astronergy 8 5 13 5 12 2 8 0 53

GCLSI 11 3 15 8 6 1 5 0 49

SolarWorld 2 5 12 4 9 2 7 0 41
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OVERZICHT VAN AFVALPROJECTIES 
VAN PV-PANELEN WERELDWIJD,  
2016-2050
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Zonnepanelen gaan lang mee, maar eens komt er een eind aan. En wat 

dan? Wat gebeurt er met de berg oude panelen? Hoe kunnen we die op 

een verantwoorde manier recyclen en wat zijn daarbij de grootste obsta-

kels? Dat onderzoeken we in dit hoofdstuk. 

PANELENBERG DREIGT

Zonnepanelen bestaan al sinds de jaren zeventig, maar zonnestroom 

komt de laatste jaren pas echt lekker uit de startblokken. Op dit moment 

is het afvalprobleem nog klein. De meerderheid van de zonnepanelen is 

pas net op het dak geschroefd en komt er voorlopig niet vanaf. 

In 2014 lieten consumenten wereldwijd een spoor van bijna 42 miljoen 

ton aan vers afgedankte elektronische apparaten, ofwel e-waste, achter. 

Nog geen duizendste deel daarvan kwam voor rekening van oude zon-

nepanelen, volgens een rapport25 van de International Renewable Energy 

Agency (IRENA) en de International Energy Agency (IEA).

Maar daar houdt het geruststellende nieuws op. IRENA becijferde name-

lijk ook dat het aantal afgedankte zonnepanelen hard zal oplopen: van 

circa 1,7 tot 8 miljoen ton wereldwijd in 2030 naar 60 tot 78 miljoen ton 

in 2050. In 2016 werd naar IRENA’s inschatting 44.000 tot 250.000 ton 

aan panelen afgedankt.

HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 3
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Bron: IRENA/IEA

25.  Bron: End of Life Cycle Management, IEA and IRENA

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/IRENA_IEAPVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf


EXPONENTIËLE CURVE-FIT VAN PROJECTIE 
VAN PV-PANEEL: RATIO GEWICHT-
VERMOGEN (T/MW)
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Deze cijfers zijn cumulatief. Dat wil zeggen: alle panelen die ooit zijn 

afgedankt bij elkaar opgeteld. Voor wat betreft jaarlijkse groei verwacht 

IRENA dat afgedankte zonnepanelen in 2050 zo’n 10% van de jaarlijkse 

stroom nieuwe e-waste zullen uitmaken, kortom ettelijke miljoenen ton 

aan afval per jaar. 

Het is wel zo dat IRENA’s afvalcijfers nog ruwe schattingen zijn. IRENA 

hanteert daarom twee scenario’s: één dat ervan uitgaat dat panelen alle-

maal 30 jaar meegaan en een early-loss scenario. Die laatste gaat ervan 

uit dat een percentage van de zonnepanelen vervroegd zal afvallen door 

schade of omdat de markt vroegtijdig zonnepanelen wil vervangen. 

Maar in de praktijk blijft het lastig om de afvalstroom exact te voorspel-

len, omdat innovaties op het gebied van efficiëntie en materiaalverbruik 

tot verbetering kunnen leiden. Denk aan lichtere en krachtigere zonne-

panelen dan het gemiddelde paneel van vandaag. Zo is het gewicht van 

zonnesystemen sinds 1980 met 60% per megawatt opwekcapaciteit af-

genomen. Innovaties kunnen ook de tussentijdse uitval door schade of 

technische mankementen verder terugdringen. 

Ondanks al deze armslagen, staat één ding vast: in het spoor van de 

enorme groei van zonnestroom komt ook een stroom aan afgedankte 

panelen op gang. Het is dan ook van cruciaal belang om nu al na te den-

ken over hoe we dit probleem in goede banen gaan leiden.
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 t/MW - modeldata    Exponentiële fit (t/MW - modeldata)

 
Bron: IRENA/IEA



MATERIALEN ZONNEPANEEL 

76%

10%

8%

5%

1%

  Glas (voorkant paneel)

  Plastics (laminaat, folie)

  Aluminium (frame)

  Siliconen (zonnecellen)

  Metalen (o.a. koper, zilver, lood, tin)
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AFGEDANKTE PANELEN ZIJN GOED TE RECYCLEN

Volgens het groene credo ‘reduce, reuse, recycle’ is de eerste stap ‘ver-

minderen’. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken hoe we minder materiaal 

en (fossiele) energie kunnen gebruiken bij de productie van zonnepane-

len. Een andere optie is kijken hoe we circulair kunnen produceren, bij-

voorbeeld door materialen uit oude zonnepanelen op een hoogwaardige 

manier te hergebruiken bij de productie van nieuwe panelen. 

Circulaire productie begint bij het ontwerp van het zonnepaneel. Het 

ontwerp van de huidige panelen, waarin de zonnecellen in een dikke laag 

lijm zitten verpakt, is een obstakel voor hoogwaardige recycling aan het 

einde van de levensduur. De uitdaging is om een paneel te ontwerpen 

dat uiteindelijk op een veel simpelere manier te demonteren is. Ook in 

Nederland wordt aan circulaire panelen gewerkt en Sungevity volgt deze 

ontwikkelingen op de voet. Meer hierover in hoofdstuk 4.

Bron: IRENA/IEA

De tweede stap is hergebruik van zonnepanelen die nog een aantal jaren mee 

kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan eigenaren die hun huidige zonnepanelen 

voor het einde van hun levensduur vervangen door krachtigere panelen. De 

panelen die ze achterlaten kunnen prima een doorstart maken, bijvoorbeeld 

op daken van scholen of sportclubs. Sungevity denkt samen met andere par-

tijen actief na hoe dat vorm zou kunnen krijgen. Meer daarover in hoofdstuk 4. 

Maar vroeg of laat komt het moment dat de oude panelen moeten wor-

den verwerkt. Gelukkig is het prima mogelijk om zonnepanelen te re-

cyclen. Zo bestaat hun gewicht voor zo’n 95% uit glas, plastic en alumi-

nium, allemaal goed verwerkbare materialen. Voor de rest bestaat een 

zonnepaneel uit de metalen koper en zilver én siliconen in de zonnecel-

len. Siliconen zijn relatief onschadelijk voor het milieu. 

Volgens de IEA is het met huidige technieken goed haalbaar om 90 tot 

95%26 van al het materiaal van oude panelen te hergebruiken. Recycling-

technieken verbeteren bovendien snel: zo zijn sinds 1995 zo’n 130 pa-

tenten aangevraagd voor innovaties op het gebied van recycling, waar-

van de meeste na 2009. De helft van alle patenten wordt aangevraagd 

door bedrijven uit China. 

Met een grotere afvalberg in het vooruitzicht zal het innovatietempo 

waarschijnlijk versnellen. Zeker omdat recycling van panelen en het her-

gebruik van materialen kan uitgroeien tot een miljardenindustrie. IRENA 

verwacht dat gespecialiseerde recyclers van zonnepanelen in 2030 jaar-

lijks 450 miljoen dollar zullen omzetten, een omzet die verder zal stijgen 

naar 15 miljard in 2050. 

26.  Bron: End of Life Cycle Management, IEA and IRENA 
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https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/IRENA_IEAPVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf


POTENTIËLE WAARDECREATIE DOOR 
PV END-OF-LIFE MANAGEMENT 
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Bron: IRENA

2030

2050

Cumulatieve PV capaciteit: 
1,600 GW

Cumulatieve PV capaciteit: 
4,500 GW

Cumulatieef 
PV-paneelafval: 

1,7–8 miljoen ton

Cumulatieef 
PV-paneelafval: 

60-78 miljoen ton

Waardecreatie: 
450 miljoen VS Dollar voor terugwinning van grondstoffen

Nieuwe industrieën en werkgelegenheid

Waardecreatie: 
USD 15 miljard VS Dollar voor terugwinning van grondstoffen

Nieuwe industrieën en werkgelegenheid

Levenscyclus: 
Genoeg grondstof  

teruggewonnen om 60 
miljoen nieuwe panelen  

te produceren
(gelijk aan 18 GW)

Levenscyclus: 
Genoeg grondstof  

teruggewonnen om  
2 miljard nieuwe panelen  

te produceren
(gelijk aan 630 GW)
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RECYCLINGMARKT NOG IN DE KINDERSCHOENEN 

De technische en economische vooruitzichten voor recycling van zonne-

panelen mogen op lange termijn dan zonnig zijn, op de korte termijn zijn 

er nog een hoop obstakels te overwinnen. Hieronder de belangrijkste. 

Te weinig waarde

Voor het recyclen van oude zonnepanelen heb je dure, gespecialiseerde 

machines nodig. Alleen met deze machines kun je tot een hergebruik-

percentage van 90 tot 95% komen. Ook zijn deze machines nodig om de 

kwaliteit van herwonnen glas, siliconen of zelfs complete zonnecellen op 

peil te krijgen voor hoogwaardig - en dus lucratief - hergebruik. 

Een paar factoren houden investeringen in deze machines tegen. Ten 

eerste hebben twee van de drie belangrijkste materialen van zonnepane-

len - glas en siliconen - een relatief lage verkoopwaarde. Sterker nog: het 

kost geld om glas te recyclen. Er is ook aluminium te winnen. Dit kent wel 

een hoge economische waarde, maar aluminium maakt slechts 8% van 

het totale gewicht van een zonnepaneel uit. Voor waardevolle metalen 

als zilver en koper ligt dat percentage ver onder de 1%. 

De huidige richtlijnen vanuit de overheid over het hergebruikpercentage 

van zonnepanelen zijn eigenlijk niet logisch, omdat zij alleen uitgaan van 

het aandeel van een materiaal in het totale gewicht van een zonnepa-

neel. Dit geeft een vertekend beeld, want het gaat voorbij aan de waarde 

van deze materialen. Zo maken zilver en koper weliswaar een klein deel 

van het gewicht uit, maar zijn ze per gram vele malen waardevoller dan 

glas of silicium. 

HOOFDSTUK 3
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SI-PANEEL

Bron: M2i rapport (p. 8) 

Aluminum frame

Glasplaat

Lijmfolie (EVA)

Zonnecellen

Lijmfolie (EVA)

Black sheet

Externe electronica
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Taaie rakker

Ten tweede geven materialen zich lastig gewonnen. Zonnepanelen zijn 

ontworpen om decennia extreme weersomstandigheden te doorstaan. 

Door deze robuustheid zijn panelen moeilijk te demonteren. EVA is het 

grootste probleem. Dit bindmiddel staat hoogwaardig hergebruik van 

glas en silicium in de weg omdat er lijmresten op achterblijven. 

Voor circulair hergebruik zou het ideaal zijn als zonnecellen in oude pa-

nelen in hun geheel kunnen worden losgemaakt. Vervolgens zouden 

deze cellen bij de productie van nieuwe panelen kunnen worden ingezet. 

Voor dit op grote schaal kan worden toegepast is naast gespecialiseerde 

apparatuur ook een heel nieuw ontwerp voor zonnepanelen nodig dat 

demontage veel makkelijker maakt.  

(Nog) geen schaal

Het derde obstakel is dat recycling van zonnepanelen alleen lucratief is 

op grote schaal. Pas dan verdienen investeringen zichzelf terug. De re-

cyclingmarkt voor panelen kampt met een kip-en-ei probleem. De afval-

berg is nog te klein voor grote uitgaven, waardoor herwonnen materialen 

nu van te lage kwaliteit zijn. En dat heeft weer tot gevolg dat het com-

mercieel niet interessant is om zonnepanelen te recyclen. 

Om die reden hebben Nederlandse recyclingbedrijven nog niet geïnves-

teerd in goede recycling faciliteiten. De panelen die in Nederland wor-

den ingezameld gaan daarom vaak naar verwerkers in het buitenland. 

Deze buitenlandse verwerkers zijn vaak niet gespecialiseerd, waardoor 

het technisch haalbare recyclingpercentage van 90 tot 95% niet wordt 

gehaald. Hierdoor blijft hoogwaardige hergebruik uit en worden panelen 

vaak simpelweg vermalen. 

Gespecialiseerde verwerkers van zonnepanelen zijn in Europa nog op 

één hand te tellen. Inmiddels is een initiatief gestart om ook in Nederland 

een gespecialiseerde recycler op te zetten, waarbij Sungevity betrokken 

is. Meer hierover in hoofdstuk 4. Er moet nog veel gebeuren om een  

infrastructuur voor hoogwaardige recycling op te tuigen die de toekom-

stige stroom oude zonnepanelen aan kan. Het is duidelijk dat dit niet 

alleen aan de markt kan worden overgelaten, maar dat ook de overheid 

een actieve rol zal moeten spelen. 

HOOFDSTUK 3
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https://circulairemaakindustrie.nl/app/uploads/2021/05/FINAL_DO_M2i_Studie_CirculairePV_Eindrapport_12mei2021.pdf
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Europese normen zijn een steun in de rug

Omdat recycling van panelen geen spontane goudmijn is - zeker nu de 

afvalstroom nog laag is - zijn wettelijke normen voor recycling en her-

gebruik cruciaal. Europa is de enige regio die dit heeft geregeld. In de EU 

e-waste richtlijn WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) zijn 

harde normen vastgelegd. 

Sinds 2018 moeten EU-landen27 minimaal 80% van al hun afgedankte 

zonnepanelen inzamelen. Vervolgens moet in het recyclingproces mi-

nimaal 85% van het gewicht van de zonnepanelen worden omgezet in 

herbruikbaar materiaal. Financiering verloopt via het principe ‘vervuiler 

betaalt’. De richtlijn legt die verantwoordelijkheid bij de eerste partij die 

zonnepanelen een EU-land binnenbrengt, ofwel de ‘producent’. Dat kan 

de fabrikant van zonnepanelen zelf zijn, maar ook een importeur. 

De producent moet elk zonnepaneel dat een EU-land binnenkomt laten 

registreren in het nationale WEEE-register. Ook moet de producent zor-

gen dat alle panelen die hij ooit heeft geïmporteerd aan het eind van hun 

leven worden ingezameld en naar een recyclebedrijf gaan. De kosten 

komen voor rekening van de producent. 

Op papier zien de Europese regels er dus degelijk uit. Toch is een per-

centage van 85% bescheiden in het licht van de 90 tot 95% recyclebaar 

materiaal waar de IEA vanuit gaat. Ook is het de vraag of de nadruk op 

gewicht passend is aangezien de meest waardevolle materialen slechts 

een miniem deel van het totale gewicht van een zonnepaneel uitmaken. 

En tot slot: hoe worden de regels in de praktijk in Nederland toegepast?

Centrale regie

In Nederland zijn vrijwel alle producenten van elektronische apparaten 

aangesloten bij Stichting Open, dus ook de ‘producenten’ van zonnepa-

nelen. Deze stichting voert de centrale regie over de inzameling en recy-

cling van elk type elektronisch apparaat, namens zo’n 2000 producenten 

in Nederland, en coördineert ook de financiering. 

Met de start van Stichting Open in 2021 is de situatie voor zonnepane-

len ingrijpend veranderd. Tot 2021 waren er drie aparte collectieven die 

zonnepanelen inzamelden en verwerkten. Door de komst van Stichting 

Open is niet alleen sprake van een grote sprong in professionaliteit en 

schaalgrootte, maar ook van wettelijke mogelijkheden. 

De overheid heeft Stichting Open een Algemeen Verbindend Verklaring28 

(AVV) gegeven waarmee ze ook producenten die niet bij Stichting Open 

zijn aangesloten, kan dwingen om mee te betalen aan de kosten van in-

zameling en recycling. De Stichting is specifiek opgezet om de lage inza-

melingspercentages van e-waste in Nederland te verhogen en circulaire 

recycling te bevorderen.

Freeriders

Die extra druk is welkom in de zonnestroomsector, die van oudsher te 

maken heeft met een freerider probleem, waardoor producenten29 die 

geen recyclingbijdrage afdragen voor hun verkochte panelen ervoor zor-

gen dat producenten die zich wel aan de regels houden voor extra kos-

ten opdraaien. 

27.  Bron: End of Life Cycle Management, IEA and IRENA 
28.  Bron: Stichting Open
29.  WEEE Nederland gebruikt de term ‘producenten’ voor de partij verantwoordelijk voor de import  

van de zonnepanelen.
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https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/IRENA_IEAPVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf
https://stichting-open.org/blog/2020/09/15/ministerie-geeft-positief-ontwerpbesluit-avv-af%E2%80%AF-aan-stichting-open/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ministerie-geeft-positief-ontwerpbesluit-avv-af%25e2%2580%25af-aan-stichting-open
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Maar het is nog de vraag of de AVV van Stichting Open dit probleem kan 

oplossen. Dankzij de AVV kan de Stichting alle bedrijven die zich hebben 

aangemeld bij het Nationale WEEE-register tot de orde roepen, ook als 

ze niet aangesloten zijn bij de Stichting zelf. In de praktijk laten freeriders 

het echter juist na om panelen bij het WEEE-register aan te melden.  

Bijdrage niet kostendekkend

Maar zelfs als voor elk verkochte zonnepaneel braaf een recyclingbij-

drage wordt betaald, blijft het de vraag of dat genoeg oplevert om al die 

zonnepanelen over dertig jaar circulair te recyclen. 

Tot 2014 betaalde elke Nederlandse consument een verwijderingsbijdrage 

bovenop de aankoopprijs van witgoed of elektronica. Die bijdrage was kos-

tendekkend voor de recycling van het individuele apparaat waarover het werd 

geheven. Producenten stonden bovendien helemaal los van deze geldstroom.

Sinds 2014 is een omslagstelsel30 ingevoerd. Een recyclingbijdrage wordt 

niet gereserveerd voor de toekomstige verwerking van een paneel dat 

een consument nu koopt, maar om de recycling van oude panelen op 

dit moment te financieren. Omdat de stroom oude panelen nu nog zeer 

laag is, is de recyclingbijdrage dat dus ook. De producent wordt boven-

dien geacht de bijdrage in de prijs te verwerken en zelf af te dragen. 

Over dertig jaar - als het vandaag verkochte paneel gerecycled moet 

worden - zal de totale hoeveelheid te recyclen panelen veel hoger zijn. 

Daarmee zullen ook de kosten stijgen. In het huidige systeem hoest de 

consument die over 30 jaar panelen koopt die hogere kosten op. Dit is 

op de lange termijn niet houdbaar. Onze zuiderburen hebben een alter-

natieve aanpak die beter werkt (zie kader 2). 30.  Bron: Solar Magazine

KADER 2. KOPIEER DE ZUIDERBUREN

De WEEE-richtlijn geeft EU-lidstaten veel vrijheid om 

zelf in te vullen hoe de richtlijn wordt uitgevoerd. Bin-

nen deze richtlijn heeft België beslissingen genomen 

die een aantal knelpunten waar het recyclen van zon-

nepanelen in Nederland mee worstelt, succesvol om-

zeilen.

Zo wordt recycling van zonnepanelen vooraf gefi-

nancierd via een kostendekkende recyclingbijdrage 

per paneel, vergelijkbaar met de verwijderingsbijdrage 

voor elektronische apparatuur die vroeger bestond in 

Nederland. Dit geld gaat naar een speciaal fonds waar 

het Belgische inzamelingscollectief uit wordt betaald. 

Het Belgische inzamelsysteem heeft twee grote voor-

delen. Ten eerste voorkomt het slecht gedrag van pro-

ducenten. Zij zijn immers niet meer direct verantwoor-

delijk voor de recyclingkosten. Ten tweede dekt het de 

werkelijke kosten van de toekomstige recycling van 

verkochte panelen. 
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http://www.solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i20808/zonne-energiesector-laat-doos-van-pandora-gesloten-producent-van-morgen-betaalt-recyclingkosten-voor-producent-van-gisteren
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Gebrek aan kennis

Een andere kink in de inzamelingskabel doet zich voor bij installatiebe-

drijven. In de praktijk zijn het de installateurs die oude zonnepanelen van 

het dak afschroeven. Zij krijgen deze panelen als eerste in handen en het 

is dus cruciaal dat de installateurs weten hoe ze die verantwoord afvoe-

ren. Maar die kennis schiet nog wel eens tekort. Het gevolg is dat sommi-

ge oude panelen in de opslagplaats van installatiebedrijven staan of aan 

de straat worden gezet. Installateurs blijven ook buiten hun schuld om 

met panelen van freeriders zitten: omdat ze niet kunnen bewijzen wie de 

producent is, worden deze panelen vaak door inzamelaars geweigerd. 

De lat kan hoger

Tot slot zijn er nog de normen en het systeem van de WEEE-richtlijn zelf. 

De WEEE is tevreden als 80% van alle afgedankte zonnepanelen wordt 

ingezameld. Waarom wordt die ambitie niet verhoogd, bijvoorbeeld naar 

95%? Dat zou ook de druk voor alle partijen opvoeren om goed werk te 

maken van inzameling.

Hetzelfde geldt voor de herwinning van materialen. De WEEE is tevre-

den als 85% van het gewicht van ingezamelde zonnepanelen weer wordt 

omgezet in herbruikbare materialen. Dat klinkt ambitieus, maar met mak-

kelijk herwinbare materialen kom je al snel aan dat percentage, zelfs als je 

geen gespecialiseerd recyclingbedrijf bent. 

Door de lat hoger te leggen en ook hogere eisen te stellen aan de kwali-

teit van herbruikbare materialen, zou de WEEE de infrastructuur van ge-

specialiseerde recyclingbedrijven voor panelen aanzienlijk kunnen doen 

uitbreiden. Hiermee wordt ook het streven naar circulaire recycling en 

hergebruik een boost gegeven. 

HOOFDSTUK 3
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Sungevity heeft sinds 2012 alles op alles gezet om van zonnestroom de 

normaalste zaak van de wereld te maken. En met succes: in korte tijd 

heeft zonnestroom in Nederland het grote publiek bereikt. Meer dan een 

miljoen huishoudens genieten inmiddels van schone en goedkope zon-

nestroom en de rek is er nog lang niet uit. 

Sungevity is ook in de nabije toekomst van plan om met innovaties te ko-

men die zonnestroom nog laagdrempeliger en goedkoper maken. Maar we 

willen ons niet alleen maar richten op kwantiteit. De tijd is gekomen om ook 

explicieter op de kwaliteit en duurzaamheid van zonnestroom te focussen. 

De beste manier om de kwaliteit van zonnepanelen te verhogen, is door 

de zwakke plekken van het productieproces kritisch tegen het licht te 

houden. Hierbij kijkt Sungevity naar elke fase van de productieketen: van 

winning van grondstoffen tot recycling, van milieu-impact tot sociale 

impact. Deze whitepaper is het directe resultaat van dit streven.

Maar alleen dingen op een rij zetten is niet genoeg. Zoals uit deze paper 

blijkt, valt er nog veel te verbeteren. Dus steken we ook onze handen uit 

de mouwen. Als we onze ogen sluiten voor verspilling en misstanden in 

de productieketen van panelen, verliezen wij elke geloofwaardigheid als 

bedrijf in duurzame energie. 

Dit betekent niet dat alles morgen perfect zal zijn. Het betekent wel dat we 

ons elke dag met eer en geweten inzetten om zonnestroom stapje voor 

stapje schoner en sociaal duurzamer te maken. Hieronder de thema’s waar-

op Sungevity de aankomende jaren een positief verschil hoopt te maken.

HOOFDSTUK 4
HOOFDSTUK 4
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INZET OP ACTIEVE SAMENWERKING OM NEGATIEVE SOCIALE 

IMPACT TE VERKLEINEN 

Zoals eerder aangegeven weegt de Solar Scorecard fabrikanten op mi-

lieu- en sociale impact. Bij de inkoop van zonnepanelen, direct bij de 

fabrikant of via een importeur, neemt Sungevity deze Solar Scorecard bij 

de hand. We houden scores nauwlettend in de gaten en schromen niet 

om van fabrikant te wisselen als ze onder het gemiddelde zakken. Bij 

leveranciers die geen data hebben aangeleverd of niet op de Scorecard 

staan, doen wij zelf onderzoek en vragen wij aanvullende informatie op. 

Recente ontwikkelingen rond de vermeende dwangarbeid in China ma-

ken echter op pijnlijke wijze duidelijk dat een Scorecard of navraag bij 

de importeur tekortschiet om volledig inzicht te krijgen in de situatie. Dit 

druist tegen alle waarden van Sungevity in en kan bovendien grote scha-

de aanrichten binnen de zonnestroomsector. Niets doen is dan ook geen 

optie, betogen wij in het Financieele Dagblad31. 

Daarom wil Sungevity zo snel mogelijk met de sector en de overheid sa-

menwerken om transparantie in de keten te verhogen. Sungevity is in over-

leg met andere spelers vanuit de industrie en branchevereniging Holland 

Solar om hier een concept plan van aanpak voor te ontwikkelen. De aanpak 

van de Sociaal-Economische Raad (zie kader 3) vormt het uitgangspunt. 

Sungevity wil verder een actieve rol spelen om een verbeterde Europe-

se variant op te zetten van de bestaande Solar Scorecard. Inmiddels is 

gebleken dat de methodiek van de Solar Scorecard tekort schiet en in 

sommige gevallen hoge scores geeft aan fabrikanten die in werkelijkheid 

matig tot slecht presteren op het gebied van sociale impact. 

HOOFDSTUK 4
WAT DOET SUNGEVITY?

31.  Duurzame keten alleen mogelijk mevt actieve overheid, Financieele Dagblad

https://fd.nl/opinie/1380078/duurzame-keten-alleen-mogelijk-met-actieve-rol-overheid-cbf1cawrNKGi
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KADER 3. SAMEN EEN VUIST MAKEN

Recente berichten over dwangarbeid in China zijn het 

zoveelste bewijs dat het in een geglobaliseerde wereld 

vrijwel onmogelijk is om op eigen houtje te garanderen 

dat een product in elke fase zonder schending van men-

senrechten of grote milieuschade tot stand is gekomen. 

Of het nu gaat om kleren, mobieltjes of zonnepanelen. 

Hoe kan de zonnestroomsector een vuist maken om 

misstanden in de keten te voorkomen? 

 

Het mooie is dat het recept voor een effectieve samen-

werking al klaarligt. De Sociaal Economische Raad (SER) 

coördineert meerdere duurzame convenanten, waaron-

der het Convenant Duurzame Kleding en Textiel dat in 

2016 onder overheidsdruk tot stand kwam, kort na de 

dodelijke ramp in een textielfabriek in Bangladesh. Op 

basis van die ervaringen publiceerde de SER vorig jaar 

een rapport met heldere aanbevelingen32 voor een duur-

zaam ketenbeleid met tanden. 

 

De SER concludeert dat convenanten goed werken om 

samenwerking in een sector te bevorderen en misstan-

den in een productieketen te verminderen. Wat echter 

mist is een breed wettelijk kader dat bedrijven dwingt om 

hun keten vooraf door te lichten op potentiële proble-

men met mensenrechten en milieu en forse boetes uit-

deelt als het misgaat. Die wettelijke druk is er nu alleen 

bij kinderarbeid. Verder is deelname aan convenanten 

vrijwillig en ontbreekt het aan sancties voor bedrijven die 

er een potje van maken. 

 

Kortom: de zonnestroomsector moet aan de slag om met 

het SER-rapport in de hand misstanden in de keten te lijf 

te gaan. Maar dat is niet genoeg: ook een actieve overheid 

is onontbeerlijk. Niet alleen om te zwaaien met de stok, 

maar ook om haar inkoopbeleid in te zetten om goed ge-

drag te belonen en duurzame innovaties te bevorderen. 

32.  Samen naar duurzame ketenimpact, SER

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2020/imvo-duurzame-ketenimpact.pdf?la=nl&hash=F8493405C804DAD3E96D95B5DF5C0AA8
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INZET OP CIRCULAIRE PANELEN 

We streven in onze portfolio naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in 

combinatie met een zo laag mogelijke milieubelasting, waarbij we tege-

lijkertijd ook rekening houden met de verschillende voorkeuren en bud-

getten van onze klanten. 

Met die focus kwamen we - naast de standaard opties - uit bij de zonne-

panelen van fabrikant REC die op zeer CO2-efficiënte wijze zijn gepro-

duceerd en een sterk profiel hebben op het gebied van sociale impact. 

(zie kader 1). Verder overweegt Sungevity om de circulair ontworpen - en 

daarmee eenvoudig te recyclen - panelen van Exasun in haar portfolio 

op te nemen zodra deze beschikbaar zijn voor bestaande woningen. 

Sungevity ziet zeer goede kansen voor Nederland om een hoofdrol te 

spelen bij de ontwikkeling van circulaire panelen. Met spelers als onder-

zoeksinstituut TNO en chemiebedrijf DSM - beide betrokken bij Exasun 

- loopt ons land voorop wat betreft circulaire zonnestroomtechnologie 

(zie kader 4). Dit is volgens Sungevity hét moment om die kennis om te 

zetten in een commercieel succesvolle productie van circulaire zonne-

panelen op Nederlandse bodem. 

Om de markt op gang te brengen is het cruciaal dat de overheid en 

maatschappelijke organisaties het voortouw nemen door circulariteit 

expliciet op te nemen in hun aanbestedingsbeleid. Ze zullen verder 

ook bereid moeten zijn om in eerste instantie een meerprijs te beta-

len, want alleen met zulke voortrekkers zal de markt voor circulaire 

zonnepanelen de schaal bereiken die lagere prijzen mogelijk maakt.  

HOOFDSTUK 4
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KADER 4. CIRCULAIR PANEEL VAN EIGEN BODEM

Het grootste probleem bij de recycling van de huidige ge-

neratie zonnepanelen is dat de meeste materialen, zoals 

glas, silicium, kostbare metalen, aan elkaar vastgeklonken 

zitten. Dit maakt het dus ook lastig om die materialen aan 

het einde van de levensduur weer uit elkaar te halen, zeker 

in zuivere vorm. 

 

Zou het niet mooi zijn als zonnepanelen zo zouden zijn 

ontworpen dat ze aan het einde van de rit kinderlijk een-

voudig te demonteren zijn en alle materialen weer hoog-

waardig kunnen worden hergebruikt in nieuwe panelen? 

Dat de panelen bovendien geen giftige stoffen bevatten? 

Dat is precies de missie waarmee fabrikant Exasun33 aan de 

slag ging. Het bedrijf verwacht eind 2021 de eerste zonne-

panelen op de markt te brengen die aan dit ideaal voldoen. 

 

Exasun werkt nauw samen met onder andere kennisinsti-

tuut TNO en chemiebedrijf DSM. Samen zijn ze tot een ont-

werp gekomen waarbij 95% van het paneel – onder andere 

silicium, glas, zilver en koper - gemakkelijk en hoogwaar-

dig kan worden herwonnen. Zo voorkomen innovaties als 

nieuwe hechtfolie dat materialen samensmelten. En loodvrij 

soldeermateriaal zorgt verder voor minder giftige stoffen. 

 

Of het circulaire zonnepaneel van Exasun een geduchte 

concurrent gaat worden van de huidige generatie pane-

len, hangt af van de prijs en de mate waarin klanten bereid 

zijn om meer te betalen voor een circulair paneel. Mocht 

dat zo zijn dan is Sungevity zeer geïnteresseerd om het 

nieuwe paneel in haar portfolio op te nemen. 

33.  Bron: Solar Magazine

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i23151/exasun-onderzoekt-nieuw-businessmodel-met-statiegeld-voor-circulaire-zonnepanelen
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De Nederlandse overheid kan er verder voor kiezen om, net als de Franse 

overheid, projecten die gebruik maken van zonnepanelen met een circu-

lair ontwerp en lage CO2-emissies tijdens productie te belonen met een 

grotere kans op subsidie. 

INZET OP DUURZAME SAMENWERKING MET INSTALLATEURS

Gezien hun belangrijke rol, krijgen al onze installateurs een milieu-im-

pact training waarin ze leren dat goede recycling van zonnepanelen van 

levensbelang is voor de reputatie van de sector. Verder wordt afvoer van 

overig afval wat tijdens installaties is ontstaan, zoals verpakkingsmateriaal 

en kabelrestanten, altijd meegenomen.

Voor onze klanten zijn we een one-stop-shop. Moeten de panelen van 

het dak af? Ze kunnen Sungevity bellen en wij coördineren de rest. Sa-

men met onze installateurs bepalen we ook welke oude panelen een 

doorstart kunnen maken. Vervolgens kijkt Sungevity waar die panelen 

een tweede leven kunnen beginnen. Onze inspanningen om dit proces 

te versoepelen via de opzet van een Weeshuis voor Gebruikte Panelen 

(zie kader 6) vloeit hier direct uit voort. 

Sungevity maakt verder uitsluitend gebruik van in het WEEE-register op-

genomen panelen en werkt samen met de importeur om te voorkomen 

dat er onduidelijkheid ontstaat over herkomst van de panelen. Zo wordt 

voorkomen dat installateurs die panelen bij onze klanten demonteren 

met die panelen blijven zitten. 

HOOFDSTUK 4
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INZET OP KOSTENDEKKENDE RECYCLINGBIJDRAGE 

Sungevity is groot fan van het Belgische en Franse inzamelingssysteem 

(zie kader 2) dat een verplichte milieubijdrage per zonnepaneel in reke-

ning brengt en zo genoeg kapitaal opbouwt om toekomstige kosten van 

inzameling en hoogwaardige recycling te dekken. De verantwoordelijk-

heid om dit te organiseren is verder verlegd van producenten naar cen-

trale organisaties die uit deze pot worden gefinancierd. 

In dat opzicht is het feit dat de centrale verantwoordelijkheid voor de 

inzameling en recycling van zonnepanelen nu bij Stichting Open ligt een 

stap in de goede richting. Maar dit gaat niet ver genoeg. De overheid 

moet ook het huidige omslagstelsel door een kostendekkende recycling-

bijdrage per zonnepaneel vervangen. Sungevity pleit hier al enkele jaren 

voor, onder andere in een opiniestuk in het NRC Handelsblad34. Zonder 

die stap zal recycling in Nederland vroeg of laat spaak lopen.

Sungevity vindt ook dat de overheid zich veel proactiever zou moeten 

opstellen bij de opsporing van freeriders die het succes van recycling on-

dermijnen omdat ze niet financieel bijdragen. De Nederlandse overheid 

legt deze verantwoordelijkheid nu bij de sector neer, die weinig middelen 

heeft om het gedrag van freeriders te beïnvloeden.

 

34.  Leg recyclingkosten zonnepanelen bij koper, NRC Handelsblad 
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https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/16/leg-recyclingkosten-zonnepaneel-bij-koper-a3984002
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KADER 5. HOOGWAARDIG RECYCLEN VAN ZONNEPANELEN IN  
NEDERLAND

Als het meezit hebben we spoedig ook in Nederland een gespecialiseerde fabriek 

voor de recycling van oude panelen. Geert Jan Pastoor, voormalig directielid bij 

verschillende afvalverwerkingsbedrijven, is nauw betrokken bij dit project.

Het bedrijf van Pastoor is al actief bij de recycling van turbinebladen van wind-

molens en adviseert bij verschillende hernieuwbare energieprojecten. In het 

verlengde hiervan viel het Pastoor op dat bij de recycling van zonnepanelen 

veel materialen, zoals silicium, niet of laagwaardig worden hergebruikt.

Doel van de nieuwe fabriek is dan ook om hier verandering in te brengen, on-

der andere door silicium op zo’n puur niveau terug te winnen dat het weer bij 

de productie van nieuwe zonnecellen kan worden gebruikt. Ook gerecycled 

glas moet een tweede leven krijgen in nieuwe zonnepanelen. Als laatste wil de 

nieuwe fabriek kostbare metalen, zoals zilver en koper, terugwinnen.

Om het project van de grond te tillen, wordt samengewerkt met producenten, 

instellingen, onderzoeksinstituut TNO, uitvoerings- advies en projectorgani-

satie WEEE Nederland en sociale werkbedrijven.

Deze partners hebben veel kennis over recycling van zonnepanelen. WEEE Ne-

derland is één van de inzamelaars van zonnepanelen in Nederland. Inmiddels is 

de regie van de inzameling en recycling van alle elektronische apparaten in ons 

land – waaronder zonnepanelen - in centrale handen van Stichting Open.

TNO werkt op verschillende fronten om de circulariteit van zonnepanelen te 

verhogen. Aan de voorkant door medewerking aan een nieuwe generatie zon-

nepanelen die volledig kunnen worden gerecycled. Aan de achterkant door 

technologie te ontwikkelen waarmee de huidige generatie panelen zo hoog-

waardig mogelijk kan worden hergebruikt.
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INZET OP HERGEBRUIK EN HOOGWAARDIGE RECYCLING INFRA-

STRUCTUUR

Hergebruik en circulariteit van zonnepanelen zijn belangrijke thema’s 

voor Sungevity. We beperken ons daarbij niet alleen tot de manier waar-

op we werken als bedrijf: we denken, experimenteren, organiseren en 

lobbyen actief mee om die circulariteit binnen de gehele sector op de 

rails te zetten.

Zo is Sungevity deel van een consortium van overheden, bedrijven en 

instituten - onder leiding van Stichting Open - dat aan concrete op-

lossingen werkt om de hele waardeketen van zonnepanelen circulair 

te maken. Dit consortium werkt onder andere aan een demonteerbaar 

ontwerp voor panelen (zie kader 4), technologieën om grondstoffen op 

hoge kwaliteit uit gangbare zonnepanelen te herwinnen en een gespeci-

aliseerde recyclingfabriek voor zonnepanelen in Nederland (zie kader 5). 

Sungevity is nauw betrokken bij het stimuleren van hergebruik van oude 

panelen die nog een tweede leven in zich hebben. Dit is verreweg de 

meest circulaire stap om panelen hun hele technische levensduur lang 

stroom te laten leveren. Hergebruik is beter dan panelen voortijdig het 

recylingtraject in te sturen, hoe hoogwaardig dat proces ook is.

Om miljoenen oudere, maar nog prima werkende, panelen een nieu-

we bestemming te geven, heeft Sungevity het initiatief genomen om  

ZonNext op te richten, een online platform voor gebruikte zonnepanelen 

(zie kader 6). Om dit proces verder te stroomlijnen, willen Sungevity en 

haar partners ook een keurmerk voor tweedehands zonnepanelen op-

zetten die afnemers de zekerheid biedt over de kwaliteit van hun zonne-

panelen. Beide activiteiten sluiten naadloos aan bij het doel dat we voor 
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de aankomende jaren voor ogen hebben: verhoging van de kwaliteit en 

duurzaamheid van zonnestroom door van begin tot eind serieus werk te 

maken van de verlaging van de milieu- en sociale impact van de produc-

tie van zonnepanelen.

Beide activiteiten sluiten naadloos aan bij het doel dat we voor de aan-

komende jaren voor ogen hebben: verhoging van de kwaliteit en duur-

zaamheid van zonnestroom door van begin tot eind serieus werk te  

maken van de verlaging van de milieu- en sociale impact van de  

productie van zonnepanelen. 

https://zonnext.nl/
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KADER 6: ZONNEXT - PLATFORM VOOR GEBRUIKTE PANELEN

Misschien wel de beste recyclingmethode voor zonnepanelen is ervoor zorgen 

dat ze zolang mogelijk actief stroom blijven opwekken. In het komende decen-

nium zullen miljoenen zonnepanelen ver voor het einde van hun technische le-

vensduur - officieel 25 tot 30 jaar - worden vervangen. En dat terwijl ze zelfs 

hierna nog tientallen jaren zonnestroom hadden kunnen genereren. Zonnepa-

nelen die na 25 jaar van het dak worden gehaald, zijn in de praktijk vaak namelijk 

nog lang niet uitgeblust. Zo garanderen de meeste fabrikanten dat hun panelen 

na 25 jaar nog steeds minimaal 80% van de stroom kunnen leveren die ze aan 

het begin opwekten. 

Toch gaan deze panelen nu allemaal op de afvalberg, en dat terwijl er genoeg 

partijen zijn die ze dolgraag willen hebben. Hoe kunnen we deze mismatch op-

heffen? Wie gaat vraag en aanbod voor die panelen bij elkaar brengen? Wie zorgt 

dat de panelen goed werken? Wie gaat uitzoeken hoe het zit met resterende 

garanties? Het korte antwoord: niemand. Daarom heeft Sungevity samen met 

onder andere afvalverwerker HVC, WEEE Nederland, Solarplaza en Urgenda het 

initiatief genomen om ZonNext op te richten. Een platform voor gebruikte pane-

len waar vraag en aanbod samengebracht worden. 

Veel potentieel geïnteresseerden in tweedehands panelen hebben nu geen idee 

dat de mogelijkheid om zonnepanelen een tweede leven te geven bestaat. Het 

eerste doel van ZonNext is dan ook om die optie van de daken te schreeuwen. 

De tweede stap is de opzet van een toegankelijk online platform dat vraag en 

aanbod van zonnepanelen samenbrengt. Hierbij zorgt ZonNext dat alle panelen 

op het platform goed werken en wordt alle informatie over lopende garanties, 

leeftijd en effectiviteit op een rij gezet. 

De toevoer van deze zonnepanelen verloopt via Stichting Open - de centrale inzamelaar 

van oude panelen in Nederland. Alle binnenkomende zonnepanelen worden bij Stichting 

Open of een andere partner gekeurd. De zonnepanelen die nog een tweede leven in 

zich hebben worden waar nodig gerepareerd en naar ZonNext doorgestuurd. Zon-

Next werkt ook aan een certificaat: het Solar Circular Certificate, te vergelijken met 

het systeem van gecertificeerde tweedehands auto’s. Vervolgens gaan de gecerti-

ficeerde panelen op het online platform op zoek naar nieuwe ouders.

 Op het platform kunnen aanbieders (bedrijven en huishoudens) en vragers 

(van sportclubs, scholen en gemeenten tot huishoudens met een kleinere 

beurs) elkaar vinden. Ook installateurs kunnen hun diensten aanbieden. 

ZonNext heeft nadrukkelijk een sociale inslag, zonder winstoogmerk. 

Het doel is om de circulariteit van zonnepanelen te verhogen door het 

laatste kWh stroom uit elk paneel te persen voor deze het recycling 

traject in gaat. Tegelijkertijd wil ZonNext de drempel naar zonne-

stroom verder verlagen door miljoenen werkende panelen gratis 

of tegen een zeer scherpe prijs in omloop te brengen, om zo 

mensen en organisaties die het hard nodig hebben te helpen.
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Virtueel 

weeshuis

Ik kan mijn energierekening 
niet betalen, wie helpt mij 
aan gratis zonnestroom?

Ik kan zonnepanelen 
repareren en herkeuren Ik ga verhuizen en wil 

nieuwe zonnepanelen. 
Wie doe ik een plezier met 
30 panelen die nog 10 jaar 

onder garantie staan?

Ik wil scholieren doceren 
over schone zonnestroom. 

Onze school is blut. Wie 
doneert een partij panelen?

 
Ik ben distributeur en heb een 
partij 270Wp panelen die het 

prima doen maar die ik aan de 
straatstenen niet kwijt kan. 

Wie biedt?

De gemeenteraad heeft besloten 
circulaire zonnepanelen een 

boost te geven: wij adpoteren 
graag 2nd life zonnepanelen voor 

ons gemeentehuis

Over 12 jaar gaat mijn 
bedrijfspand naar de grond. 
Wie heeft zonnepanelen die 

nog 12 jaar meegaan?

Als docent zonnepaneel 
installaties bied ik mijn 

leerlingen aan die onder 
professioneel toezicht op uw 
dak komen installeren. Gratis.

Ik wil scholieren doceren 
over schone zonnestroom. 

Onze school is blut. Wie 
doneert een partij panelen?
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Gezin in  

energiearmoede

Zoekt 10 panelen

School in Burkina Faso

Heeft 200 panelen, zoekt 

hulp met installatie

School in Houten

Op zoek naar goedkope 

panelen om dak vol te 

leggen

Zonnepanelen fabrikant

Heeft 20.000 verouderde 

zonnepanelen in voorraad

Installatiebedrijf

Wil graag een steentje bijdragen 

om zijn buurt te ondersteunen met 

installatiehulp

Bedrijf

Heeft nieuwe panelen 

geïnstalleerd, wil graag af van 

oude panelen 

VRAAG AANBOD


