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Voorwoord 
 

 

In de zomer van 2011 is de Stichting Monitoring Zonnestroom opgericht. Op initiatief van 

AgentschapNL, en gedragen door Holland Solar, vereniging Organisatie voor Duurzame 

Energie (ODE), en de Universiteit Utrecht inventariseert, beoogt deze stichting op een 

onafhankelijke wijze informatie en kennis over PV-systemen en de zonnestroommarkt te 

beoordelen en te ontsluiten. Het belangrijkste doel van de stichting is om de markt beter in 

staat te stellen onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen met als resultaat een sterke 

groei van de hoeveelheid opgesteld PV vermogen in Nederland.  

 

Dit eindrapport beschrijft een onderzoek naar beschikbaarheid van gegevens over aantallen 

en performance van PV systemen met als doel in eerste instantie makkelijk toegankelijke 

gegevens te verzamelen, te ordenen, te analyseren en te publiceren. Met deze gegevens zou 

het mogelijk worden een uitspraak te doen over de kwaliteit van PV systemen en de 

ontwikkeling daarvan in de tijd. Het onderzoek is in 2012 uitgevoerd door de Universiteit 

Utrecht en New-Energy-Works. De stichting ontving een opdracht daartoe van Agentschap 

NL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto op het voorblad is van het Utrecht Photovoltaic Outdoor Test facility, op het dak van 

een universiteitsgebouw op haar campus, waarvan diverse typen zonnepanelen de 

performance wordt getest.  
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Samenvatting  
 

 

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar beschikbaarheid van gegevens over aantallen en  

performance van PV systemen met als doel in eerste instantie makkelijk toegankelijke 

gegevens te verzamelen, te ordenen, te analyseren en te publiceren. Met deze gegevens zou 

het mogelijk worden een uitspraak te doen over de kwaliteit van PV systemen en de 

ontwikkeling daarvan in de tijd. Ontsluiting van de verzamelde gegevens vindt plaats via 

factsheets. 

 

Hoeveelheid PV in Nederland 

Het CBS en CertiQ leveren goede data over de totaal in Nederland geïnstalleerde 

hoeveelheid PV systemen. Bij CertiQ zijn echter alleen systemen geregistreerd die SDE(+) 

subsidie ontvangen, en oudere systemen van voor de SDE(+) regeling zijn missen daar ook. 

Voor 2011 geeft CBS dat er 43.3 MWp in totaal is geïnstalleerd, terwijl CertiQ 19.2 MWp 

meldt. De cumulatieve totalen zijn 130 MWp (CBS) en 51 MWp (CertiQ). CertiQ presenteert 

wel een onderverdeling in systeemgrootte, CBS alleen totalen. De hoeveelheid 

geproduceerde elektriciteit is 90 miljoen kWh volgens CBS en 17.8 miljoen kWh volgens 

CertiQ. CBS berekent deze hoeveelheid, en CertiQ meet. 

 

Performance van PV systemen 

Monitoring gegevens van 660 systemen zijn verkregen via openbare data portals. Er zijn 

meer dan 10 portals actief in Nederland, maar lang niet allemaal leveren openbare data. De 

geanalyseerde systemen zijn gemiddeld genomen goed georiënteerd, met een gemiddelde 

oriëntatie van 173 graden (180 graden is pal zuid) en een hellingshoek van bijna 30 graden. 

De genormeerde jaaropbrengst voor 2011 is 784 kWh/kWp, hetgeen enigszins aan de lage 

kant ligt in vergelijking tot het gehanteerde kental van 850 kWh/kWp, maar hoger is dan de 

kental van CBS dat 700 kWh/kWp is. De gemiddelde performance ratio is 0.715. Zowel de 

verdeling in genormeerde jaaropbrengst en performance ratio is breed, hetgeen duidt op 

mogelijk underperformance van een aantal systemen. De totale opbrengst van de 660 

systemen bedraagt bijna 2 GWh. Dat staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 555 

Nederlandse huishoudens. 

 

Factsheets 

Op basis van de verzamelende gegevens zijn vier factsheets samengesteld: 1) lijst met 

portals, 2) overzicht van externe monitoring apparatuur voor het uitlezen van zonnestroom 

opbrengsten, 3) analyse van systemen en 4) zonnestroom wetenswaardigheden. Deze zijn 

openbaar en worden ontsloten via www.zonnestroomnl.nl. 
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1. Inleiding 

 

Een belangrijk knelpunt voor grootschalige uitrol van PV in Nederland is dat de markt 

onvoldoende toegang heeft tot onafhankelijke informatie en kennis over beschikbare PV-

systemen, projecten en componenten. Met ondersteuning van het Innovatieprogramma 

Zonnestroom (IPZ) is de Stichting Monitoring Zonnestroom (SMZ) medio 2011 opgericht; een 

aanzet hiertoe is gegeven in het opstellen van “het plan van aanpak monitoring 

zonnestroom” [1]. Binnen SMZ participeren branche vereniging Holland Solar (namens 

cluster Branche), vereniging Organisatie voor Duurzame Energie ODE (namens cluster 

Eigenaren), en Universiteit Utrecht (namens cluster Overheid). SMZ heeft in 2011 en 2012 

een aantal projecten uitgevoerd waaronder een inventarisatie van PV modules, en 

componenten van PV systemen. SMZ heeft zichzelf en de resultaten van dit project op de 

Sunday 2011 (12 oktober 2011) gepresenteerd.  

 

Een volgende stap in het ontsluiten van informatie ten behoeve van de markt is in eerste 

instantie makkelijk toegankelijke gegevens over de performance van PV systemen te 

verzamelen, te ordenen, te analyseren en te publiceren op de website van de Stichting 

www.zonnestroomnl.nl. Met deze gegevens wordt het mogelijk een uitspraak te doen over 

de kwaliteit van PV systemen en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Tevens kunnen 

eigenaren van PV systemen hun eigen monitorgegevens vergelijken met de gepubliceerde 

gegevens, om zo een inschatting te kunnen maken over het functioneren van hun systeem.  

 

2. Doelstelling  

 

Het doel van dit project is het maken van een inventarisatie van PV-monitoringsinitiatieven 

in Nederland, en het verzamelen van bronnen en het ontsluiten van monitoringsdata 

daartoe. Nader gespecificeerd houdt dit het volgende in voor dit project: 

 

1) Overzicht maken van PV-monitoringsinitiatieven in Nederland 

2) Voorstel aanleveren voor het ontsluiten van monitoringsdata  

3) Monitoringsdata vergaren en database realiseren 

4) Het creëren van publiceerbare datasheets met als uitgangspunt de consument en 

 PV- markt.  

5) Verantwoordingsrapportage 

 

3. Aanpak 

 

Het uitgangspunt voor het identificeren van PV-monitoringsinitiatieven zal  zijn een eerdere 

inventarisatie uitgevoerd door New-Energy-Works [1]. Deze zal worden aangevuld met 

bekende bronnen. Daartoe zal via bestuursleden van de Stichting Monitoring Zonnestroom 

contact worden gelegd met diverse organisaties om nadere bronnen te identificeren. Voorts 

zal via een internet search getracht worden aanvullende bronnen te vinden. In dit eerste 
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onderdeel van het project zal ook een beschrijving worden gegeven van het type bron, de 

partij, de daarbij gebruikte tools en eventuele kosten voor de beschikbaarstelling van 

gegevens. 

 

Aan de hand van de verkregen informatie in het eerste onderdeel zal er een voorstel worden 

geschreven over welke data er zou moeten worden ontsloten: onderdeel twee van dit 

project. Als leidraad hiervoor zal bijlage 2 uit het rapport Monitoring Zonnestroom – 

Opstellen plan van Aanpak [1] dienen. In deze bijlage zijn middels verschillende interviews 

en een workshop wensen met betrekking tot monitoringgegevens verzameld. Hierbij wordt 

verder gekeken naar onder andere de beschikbaarheid van de data in relatie met de te 

verrichten inspanningen en kosten. 

 

Dit voorstel zal voorts worden besproken met AgentschapNL om gezamenlijk te bepalen 

welke monitoringsgegevens daadwerkelijk zullen worden verzameld in de resterende tijd 

van dit project. 

 

In het derde onderdeel zal vanuit de verschillende gekozen monitoringsbronnen de 

beschikbare PV-monitoringsdata vergaard en opgeslagen worden in een database inclusief 

correcte bronvermelding. Hierover zullen we contact opnemen met de verschillende 

bronnen en is medewerking vanuit hun kant een vereiste.  

 

In het vierde onderdeel zal de verzamelde data getransformeerd worden naar publiceerbare 

datasheets met als uitgangspunt de consument en de Nederlandse PV-markt als doelgroep. 

De datasheets zullen gepubliceerd worden op de AgentschapNL en SMZ websites en 

daarnaast meegestuurd worden met nieuwsbrieven. In overleg met AgentschapNL zal de 

exacte invulling van deze datasheets worden vastgesteld. Hierbij moet onder andere 

gedacht worden aan publicatie per doelgroep, per bron of bijvoorbeeld per type-grootte van 

de PV/systemen. 

 

Tenslotte zal er een verantwoordingsrapport geschreven worden welke ook gepubliceerd zal 

worden op de AgentschapNL en SMZ websites en nieuwsbrieven. We zullen hierin duidelijk 

de genomen stappen aangeven met daarbij de ´output´. 

 

Het verzamelen van gegevens is in de drie inventarisaties op verschillende manieren 

aangepakt, uitgaande van de al aanwezige gegevens uit oktober 2011. Via een nadere 

grondige internet-search is een overzicht verkregen van het aanbod van PV-panelen, 

omvormers, complete PV systemen en andere systeemcomponenten in Nederland. Daaruit 

is tevens een lijst van contacten aangelegd waarvan een aantal per e-mail en/of telefoon is 

benaderd voor nadere informatie.  
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4. Resultaten 

 

De resultaten van dit project zijn: 

- Overzicht van monitoringsinitiatieven in de Nederlandse markt. 

- Voorstel tot nader te ontsluiten bronnen. 

- Database met daarin de resultaten van analyse van systemen die zijn vergaard 

zijn uit bronnen 

- Publiceerbare datasheets begrijpelijk voor zowel de Nederlandse consument als 

Nederlandse marktpartijen  

- Eindrapport/verantwoordingrapport met daarin alle resultaten, dat openbaar 

beschikbaar wordt gemaakt.  

Bovenstaande openbare resultaten zullen gratis ter beschikking worden gesteld via de 

website van SMZ: www.zonnestroomnl.nl  

 

4.1. Overzicht monitoringsinitiatieven in de Nederlandse markt 

 

In een eerste inventarisatieronde is een lijst van te ontsluiten data samengesteld. Deze is 

gemaakt langs bestaande bronnen en er zijn tevens andere (potentiele) bronnen 

geïdentificeerd. De meeste bronnen zijn benaderd, maar de respons hierop was nog erg laag 

(april 2012). Dit is met name van belang om nu, en mogelijk in de toekomst, gegevens op 

een eenvoudige manier te verzamelen, te analyseren en te publiceren. De lijst van bronnen 

is hieronder weergegeven: 

 
AGNL (sde) Holland Solar 

CertiQ Nieuwland 

BIPV (bdpv.fr) ODE 

CBS Photon International 

Diehl RGD  

Eternal Sun SolarNRG  

HHW TNO 

Hogescholen  UU/ Universiteiten 

Klimaatmonitor ZPV 

IEA-PVPS taak 13 Particulieren met eigen monitoring site 

Solarlog NL Sideria 

Solarmax portal PVoutput 

Sonnenertrag Vergelijking Zonnepanelen 

Sunnyportal PowerRouter 

Zonneopbrengst Tigo Energy 

Zonneweide KNMI 

1miljoenzonnepanelen Piko-Solar 

ECN Fronius Solar.Web 

Fraunhofer ISE   

 

Van deze bronnen is bekeken welke data zij verzamelen/publiceren. Dit is weergegeven in 

het eerste tabblad (‘Beschikbare data’) van de bijgevoegde Excel (’Bronnen en 
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monitoringsinitiatieven’). Deze geïnventariseerde ruwe data dient ter input om te kijken 

welke data na analyse gepubliceerd kan worden. 

 

Met betrekking tot data omtrent totaal geïnstalleerde hoeveelheid PV systemen in 

Nederland leveren bronnen als CBS en CertiQ goede data. Gegevens over de hoeveelheid 

geproduceerde elektriciteit (en performance van PV systemen) is te vinden via CBS en 

CertiQ, maar geaggregeerd. Data met betrekking tot de performance van de ruim 30.000 

individuele systemen in Nederland is lastig te vinden. Als er gemonitord wordt, is data via 

portalen die aan inverters zijn gekoppeld vaak niet openbaar. Een eigenaar kan echter wel 

zelf data via een openbaar portaal beschikbaar stellen. Benodigde data voor het bepalen van 

systeem performance zijn hieronder samengevat, zie ook het tweede tabblad 

('Samenvatting Data').  

 
Opbrengst 

Type module 

Type inverter 

Locatie 

Orientatie 

Dakhelling 

Vermogen 

Aantal systemen 

Rendement 

Manueel/Automatisch invoer 

Werkgelegenheid 

Omzet 

Investering in R&D 

Extra opmerking 

Historische data 

Type data 

Aanbod gegevens 

Vergelijking mogelijk met andere systemen 

Mogelijkheid om je gegevens af te schermen 

Toelichting 

Openbaring data 

Status  bron 

Link 

 

In het derde tabblad ('PVA Wensen en Bronnen’) zijn deze gegevens vertaald naar ‘output’. 

Deze output is de geïnventariseerde wensenlijst uit het eerder opgestelde plan van aanpak 

uit 2010 [1]. Wanneer bovenstaande data verzameld wordt, zouden, op basis van de eerste 

inschattingen, bijvoorbeeld ook een verdeling van PV-systemen over Nederland over de tijd 

gegenereerd kunnen worden, en ook de verandering van de totaal opbrengsten over de tijd 

rekening houdend met instralingsgegevens. Zonder de daadwerkelijke data is hier geen 

definitief uitsluitsel over te geven, evenals op de vraag of deze gegevens interessant zijn om 

te publiceren. 
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Bovenstaande informatie is aangeleverd aan Agentschap NL en in overleg is besproken 

welke bronnen geschikt zouden zijn. Om een voldoende hoeveelheid data te kunnen 

analyseren, is gekozen voor de grote sites Solarlog en Sonneertrag (Zonnestroomopbrengst). 

Daarnaast is er via de site www.zonnestroomnl.nl een oproep geplaatst om via reacties uit 

de markt nog meer portals te kunnen identificeren. DIt is met name gericht op particulieren, 

die via dit soort sites hun systemen monitoren. Voorts is afgesproken een lijst te maken van 

mogelijke monitoring wijzen, en deze te ontsluiten. 

 

Een overzicht van 13 gevonden monitoringsportalen is hieronder weergegeven, zie bijlage 1 

voor specifieke informatie. De toegang tot veel portalen is gratis, maar bij automatische 

dataverzameling is wel een datalogger vereist. Deze worden bij sommige omvormers 

inclusief geleverd maar dataloggers zijn ook los te verkrijgen. Naar aanleiding van deze 

oproep moet het portal www.omnikportal.com hier nog aan worden toegevoegd. 

 

 

Portaal Kosten 
Geschikt voor 
alle omvormers 

Data input 

BPDV Gratis Ja Onduidelijk 

Diehl AKO- Platinum Solar 
Portal 

Onbekend Nee Automatisch 

Fronius SolarWeb 
Alleen data 
kosten 

Nee Automatisch 

Mastervolt Internet 
Portaal 

   

MyPowerRouter Onbekend Nee Automatisch 

Omnikportal Onbekend Nee Automatisch 

PIKO Solar Gratis Nee Automatisch 

PVOutput Gratis Ja 
Manueel/ 
Automatisch 

Solar-Log 
Gratis tot 
30kWp 

Ja Automatisch 

SolarMax Gratis Nee Automatisch 

Sunny Portal Gratis Nee Automatisch 

Tigo Energy Onbekend Ja Automatisch 

Zonnestroomopbrengst.eu Gratis Ja 
Manueel/ 
Automatisch 

 

 

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van beschikbare monitoring producten en diensten.  
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4.2. Analyse van PV capaciteit 

 
Omschrijving bronnen 
 
1. CertiQ 
CertiQ geeft verschillende soorten certificaten uit: 
- Garanties van oorsrong (GvO) 
- Etiketteringscertificaten voor niet-duurzame energie (fossiel en nucleair) 
GvO’s worden per MWh verstrekt. Ook worden enkel certificaten verstrekt aan partijen die 
zich hebben aangesloten. Daar een PV systeem op een dak van een huis er een jaar over kan 
doen om een MWh te produceren is data over deze producenten niet in zijn geheel 
meegenomen. 
 
2. CBS 
 
Handel in panelen 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70949ned&LA=NL 
 
De Excel bron 'Handel in panelen' geeft data over de handel in zonnepanelen. Informatie is 
te verkrijgen over hoeveelheid kWp die er per jaar wordt afgezet aan installateurs en 
eindgebruikers. Aangenomen wordt dat de afzet gelijk is aan het in gebruik genomen 
vermogen. Tevens wordt gemeld dat de som van productie en import niet gelijk is aan de 
totale afzet aan installateurs, eindgebruikers en export. Dit wordt veroorzaakt door 
veranderingen in voorraden, correcties voor non-respons en onnauwkeurigheden bij het 
invullen van vragenlijsten door bedrijven. De voorraden zouden het gedeelte kunnen 
behelzen dat wel wordt afgezet, maar niet geïnstalleerd. In dat geval zou de totale afzet 
gelijk zijn aan het in gebruik genomen vermogen. Het zou echter ook betrekking kunnen 
hebben op de voorraad van producenten. In dat geval is de aanname mogelijk niet geheel 
juist. Aangezien er hierover geen extra informatie gegeven wordt en de aanname verder met 
geen duidelijke argumenten is onderbouwd, is het onverstandig deze excel data op te 
nemen als zijnde geïnstalleerd vermogen. 
 
Hernieuwbare energie in Nederland 2010/2011 
Er zijn meerdere excel bronnen van het CBS. Deze verwijzen allen naar een publicatie van 
het CBS Hernieuwbare energie in Nederland 2010 ter verantwoording van de data [2]1 en de 
vervolgpublicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2011 [3]2. Hierin staat vermeld dat de 
elektriciteitsproductie is berekend met behulp van kentallen van de jaarlijkse productie per 
geïnstalleerd vermogen. Voor autonome systemen is dit 400 kWh/kWp en voor 
netgekoppelde systemen is dit 700 kWh/kWp. Deze kentallen worden bestempeld als 
'redelijk'. De betrouwbaarheid van de data over het geïnstalleerd vermogen is echter 
onzeker gezien het bovengenoemde. Gezien de schatting van de geplaatste panelen en het 
gemiddeld aantal vollasturen wordt door CBS de totale onnauwkeurigheid in de 
elektriciteitsproductie geschat op 15%. 
 
Data voor het bijgeplaatst en geïnstalleerd vermogen zoals weergegeven in tabellen 5.2.1 en 
5.2.2 komen niet overeen terwijl dit wel zou moeten zijn. Daar gegevens uit 5.2.2 in meer 
significante cijfers genoteerd staan is deze data gekozen.  
 

                                                
1 http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/f1ed185c-1da7-4b70-9203-13ab6c895688/0/2010c89pub.pdf 
2 http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3047C025-FC03-4457-B7D2-BC0783F52EF1/0/2012c89pub.pdf 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70949ned&LA=NL
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3. Klimaatmonitor 
 
Deze bron gebruikt CBS data en komt derhalve overeen met eerder genoteerde waarden 
voor productie. Een precieze beschrijving van methode ontbreekt echter; de CBS data wordt 
daarom als betrouwbaarder geacht.  
Deze bron geeft wel informatie over productie per gemeente (419), klimaatregio of 
provincie. Er zijn 2 methoden gehanteerd voor het berekenen van deze plaatselijke 
productie. 

- Top down: de totale Nederlandse productie verdelen over de verschillende 
gemeenten op basis van een verdeelsleutel. Over deze verdeelsleutel wordt echter 
verder niets vermeld. Het is dus niet te achterhalen hoe betrouwbaar deze allocatie 
is. 

- Bottom up: aan de hand van beschikbare data per gemeente deze data bewerken 
met kentallen zodat bruikbare gegevens toonbaar worden. Dit is een goede methode 
mits de juiste data aanwezig is. 

Alle data voor de provincies is geschat volgens de top down methode, en is daarom minder 
betrouwbaar. 
 
PV capaciteit 
 
In onderstaande tabel wordt de gevonden data van de CertiQ en CBS bronnen 
gepresenteerd. Niet alle elektriciteitsproductie wordt gesubsidieerd via de SDE-regeling, en 
geregistreerd via CertiQ. Data uit SDE-bronnen geeft derhalve een incompleet beeld van de 
totale elektriciteitsproductie. Daarom verschilt de data van CertiQ aanzienlijk van die van 
CBS. CertiQ geeft echter wel een gedetailleerde opgave per systeemgrootte. 
 
 

        
CertiQ 
2010 

CertiQ 
2011 

CBS 2009 CBS 2010 CBS 2011 

H
o
e
v
e
e
lh

e
id

 (
m

2
) 

Oppervl
akte 
geïnstall
eerd 

m2/jaar 
Totaal over 
Nederland in 
een jaar 

          

T
e
c
h
n
is

c
h
 p

o
te

n
ti
e
e
l 

km2 Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
(bijv. 2030) 

          

km2 Totaal over 
een regio 
(provincie, 
postcodegebi
ed) tot en met 
een bepaald 
jaar 

          

nvt Methode voor 
berekening 
technisch 
potentieel 

          

H
o

e
v

e
e
l

h
e
i

d
 

(M W p
) 

M W p
 

g
e

ïn
s

ta
ll

e
e rd
 MWp/jaar Totaal over 

Nederland in 
  19.249 10.7 20.7 43.3 



 12 

 

een jaar 

Aantal/ja
ar 

Totaal over 
Nederland in 
een jaar 

  2420       

Aantal Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,001 MW  

  510       

Aantal Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,002 MW  

  296       

Aantal Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,003 MW  

  283       

Aantal Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,004 MW  

  271       

Aantal Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,005 MW  

  109       

Aantal Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,006-0,015 
MW  

  819       

Aantal Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,016-0,100 
MW  

  129       

Aantal Totaal over 
Nederland in 
een jaar > 
1,00 MW  

  3       

MWp 

Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,001 MW  

  0.51       

MWp 

Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,002 MW  

  0.592       

MWp 

Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,003 MW  

  0.849       

MWp 
Totaal over 
Nederland in 
een jaar 

  1.084       
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0,004 MW  

MWp 

Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,005 MW  

  0.545       

MWp 

Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,006-0,015 
MW  

  8.276       

MWp 

Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
0,016-0,100 
MW  

  6.98       

MWp 

Totaal over 
Nederland in 
een jaar > 
1,00 MW  

  0.413       

nvt Per regio 
(provincie,  
gemeente of 
postcodegebi
ed) in een 
bepaald jaar 

          

MWp/jaar Type 
investeerder 
(part. Zakelijk, 
evt sbi) in 
geinstalleerde 
MWp 

          

MWp/jaar Geinstalleerd 
per jaar in 
kleine, 
middelgrote 
en grote 
systemensyst
eemgrootte 

          

MWp/jaar Geinstalleerd 
per jaar in 
gebouwgeinte
greerd, 
Dakconstructi
e en 
grondgebond
en systemen 

          

MWp/jaar Geinstalleerd 
per jaar in 
woningbouw / 
overige bouw 

          

MWp/jaar Geinstalleerd 
per jaar in 
bestaande en 
nieuwbouw 
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MWp/jaar Per 
installatiejaar 

          

MWp/jaar Geinstalleerd 
per jaar voor 
verschillende 
technologien 
(kristallijn 
silicium, 
amorf 
silicium, etc) 

          

T
e
c
h
n
is

c
h
 p

o
te

n
ti
e
e
l 

MWp  Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
(bijv. 2030)  

31.613 50.862 68 88 130 

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
(bijv. 2030)  

6634 9054       

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,001 MW  

1869 2379       

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,002 MW  

1613 1909       

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,003 MW  

1460 1743       

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,004 MW  

627 898       

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,005 MW  

201 310       

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,006-0,015 

679 1498       
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MW  

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,016-0,100 
MW  

176 305       

Aantal Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
> 1,00 MW  

9 12       

MWp 

Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,001 MW  

1.869 2.379       

MWp 

Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,002 MW  

3.226 3.818       

MWp 

Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,003 MW  

4.38 5.229       

MWp 

Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,004 MW  

2.508 3.592       

MWp 

Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,005 MW  

1.005 1.55       

MWp 

Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,006-0,015 
MW  

6.524 14.8       

MWp 

Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
0,016-0,100 

6.81 13.79       
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MW  

MWp 

Totaal over 
geheel 
Nederland tot 
en met 
bepaald jaar 
> 1,00 MW  

5.291 5.704       

MWp Totaal per 
regio/postcod
egebied tot 
en met 
bepaald jaar 
(bijv. 2030) 

          

km2 Methode voor 
berekening 
technisch 
potentieel 

          

M
W

p
 a

fz
e
t 
(v

e
rk

o
o
p
 N

L
 P

v
in

d
u
s
tr

ie
, 
o
o
k
 n

a
a
r 

b
u
it
e
n
la

n
d
) 

MWp/jaar Totaal over 
Nederland in 
een jaar 

    83.162 138.347 230.978 

MWp/jaar Totaal over 
Nederland in 
een kwartaal 

         

MWp/jaar Totaal over 
Nederland in 
een jaar in 
kleine, 
middelgrote 
en grote 
systemen 

          

MWp/jaar Totaal over 
Nederland in 
een jaar in 
bestaande en 
nieuwbouw 

          

MWp/jaar Totaal over 
Nederland in 
een jaar 
verdeeld naar 
afzetmarkt: 
industrie, 
utiliteit, 
agrarisch, 
energiesector
, overig 

          

in 
pipeline 
/ 
Raming 
te 
realiser
en  

MWp Voor 
komende drie 
jaar in geheel 
Nederland 

          

MWp Per kwartaal 
voor 
komende jaar 
in geheel 
Nederland 
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Realisat
ie tov 
Potent.  

% Verhouding 
van 
gerealiseerde 
systemen in 
Nederland 
t.o.v. het 
technisch 
potentieel 

          

P
e
rf

o
rm

a
n
c
e
 

O
p
b
re

n
g
s
t 
(k

W
h
/j
r)

 

miljoen 
kWh/jr 

Totale 
geproduceerd
e elektriciteit 
van alle 
opgestelde 
zonnestrooms
ystemen in 
Nederland in 
een jaar 
(laag) 

10.704 13.512 39.1 51 76.5 

miljoen 
kWh/jr 

Totale 
geproduceerd
e elektriciteit 
van alle 
opgestelde 
zonnestrooms
ystemen in 
Nederland in 
een jaar 
(hoog) 

10.802 22.141 52.9 69 103.5 

% Totale 
geproduceerd
e elektriciteit 
van alle 
opgestelde 
zonnestrooms
ystemen in 
Nederland in 
een jaar per 
type/fabrikant 
paneel 

          

nvt Opbrengst 
van een 
systeem 
genormeerd 
t.o.v. een 
systeem in de 
buurt 
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4.3. Analyse van opbrengstgegevens 

 

4.3.1. Werkwijze 

 

Bronnen 

Twee bronnen zijn onderzocht waaruit data is gehaald van in totaal 3.13 MWp aan 

geïnstalleerd vermogen. Dit bedraagt zo’n 3% van het totale geïnstalleerde vermogen in 

Nederland. 

 

De data uit de bron van Solarlog, hierna vermeld als bron 1, wordt automatisch 

geregistreerd. Er is voor elke dag dat een systeem actief is geweest te achterhalen wat de 

productie is geweest. De data uit de bron van Zonnestroomopbrengst (Nederlandse 

systemen van Sonneertrag), hierna vermeld als bron 2, wordt zowel automatisch als 

handmatig geregistreerd. Hierdoor is de data uit bron 2 mogelijk iets minder betrouwbaar. 

Het is echter mogelijk om te filteren op enkel systemen die enkel automatisch registreren. 

Daar het merendeel van de systemen uit bron 2 deels handmatig ingevoerde data bevatten 

is er echter voor gekozen om beide type data mee te nemen. Hierdoor is de sample groot 

genoeg om generaliserende uitspraken voor heel Nederland te kunnen doen. 

 

Genormeerd vermogen: 

Een van de doelen van dit onderdeel van het onderzoek is om te achterhalen wat de 

genormeerde jaarlijkse opbrengst is van PV installaties in Nederland. Hiervoor is 

geregistreerde data nodig uit een heel kalenderjaar. Daar sommige systemen later dan 1 

januari 2011 zijn geïnstalleerd is het niet mogelijk om te achterhalen wat de precieze 

genormeerde jaarlijkse opbrengst van 2011 is geweest te achterhalen. Hier zijn twee 

oplossingen voor gebruikt: a) de Performance Ratio (PR) van de onderzochte PV systemen is 

berekend en b) een potentiële genormeerde opbrengst is berekend. 

 

Performance Ratio: 

Voor het berekenen van de PR van een PV systeem zijn de volgende waardes nodig: 

 

 De opbrengst (E) 

 Het geïnstalleerde vermogen (Po) 

 De werkelijke instraling (H) 

 De referentie instraling (G) 

 

De PR is dan als volgt te berekenen:  

 

   
   

   
 
  

  
 

 

Zowel E als Po is door de monitoringsystemen geregistreerd. Voor G is de STC waarde van 

1000 W/m2 gebruikt. Wat echter niet geregistreerd is, is H. Hiervoor is de volgende methode 

toegepast. 
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Instraling per regio: 

De instraling verschilt per regio in Nederland. Tussen de gebieden met de meeste en minste 

instraling zit een verschil van ongeveer 12%. Van 15 KNMI weerstations is de globale straling 

in de periode 1-1-2011 t/m 15-5-2012 opgezocht. Om een voorspelling te kunnen doen over 

de instraling in heel Nederland is aan de hand van postcodes een verdeling gemaakt tussen 

instralingsrijke in instralingsarme gebieden. Omwille van tijdsrestrictie is een selectie 

gemaakt op basis van de eerste twee cijfers van een postcodegebied. Alhoewel dit voor 

sommige gebieden een inaccurate voorspelling geeft over de instraling in een bepaalde 

periode is de onzekerheid beperkt.  

De pyranometers van het KNMI meten instraling op een horizontaal vlak. Afwijkingen van 

deze oriëntatie resulteren in een afwijkende instraling. Daar modules van PV systemen 

doorgaans op een hellend dak liggen met een uitrichting (azimuth) die niet naar het zuiden 

gericht is, is het noodzakelijk de werkelijke instraling op de systemen te bepalen. Dit is aan 

de hand van de volgende methode. 

 

Instraling op hellend vlak: 

Van het KNMI weerstation De Bilt is data beschikbaar over de 

verhouding/vermenigvuldigingsfactoren van instralingen op vlakken met een variërende 

oriëntatie. Aangezien bij een variërende oriëntatie andere indicatoren voor instraling, zoals 

weerkaatsing van de bodem, bijna niet veranderen, kunnen deze verhoudingen gebruikt 

worden voor heel Nederland. Deze data is te vinden in het werkblad 'Instraling b' van het 

excelbestand Overzicht systemen. Deze data is echter niet discreet. Om een voorspelling te 

kunnen doen over de vermenigvuldigingsfactoren voor oriëntaties die niet gegeven zijn, is 

ervoor gekozen om tussenliggende waarden dezelfde waarde te geven als oriëntaties die 

wel bekend zijn. Dit heeft geresulteerd in de tabel in werkblad 'Instraling b' van het 

excelbestand Overzicht systemen. Een meer accurate methode zou zijn geweest om de 

waardes te interpoleren. Aangezien de verschillen tussen diverse metingen echter niet 

lineair zijn en dit teveel rekentijd zou vergen, is deze methode niet toegepast. 

Enkele systemen hebben een hellende oriëntatie naar het noorden. Hiervoor is echter geen 

verhoudingsdata voor beschikbaar. De vermenigvuldigingsfactor die voor deze systemen is 

gekozen is 1. Voor deze systemen moet eigenlijk een vermenigvuldigingsfactor worden 

toegepast die kleiner is dan 1. Echter, gezien de kleine hoeveelheid systemen die op deze 

ongunstige manier gepositioneerd zijn en het ontbreken van data over deze oriëntatie, zal 

de totale gemiddelde waarde nauwelijks veranderen door te werken met deze 

vermenigvuldiging. 

 

Voor bron 1 is de instraling vervolgens berekend door de maandgemiddelde horizontale 

instraling te vermenigvuldigen met de hierboven vermelde vermenigvuldigingsfactor en met 

het aantal dagen in een betreffende maand dat een systeem operationeel is geweest. 

 

Voor bron 2 is de jaarlijkse instraling in 2011 genomen als werkelijke instraling aangezien er 

in het verzamelen van data is gefilterd op systemen die gedurende deze gehele periode 

operationeel zijn geweest. Omdat het niet te achterhalen is of sommige systemen uit bron 2, 

wegens onderhoud of andere redenen, niet de gehele periode operationeel waren, zijn de 
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PR’s van deze bron iets minder betrouwbaar dan die van bron 1. Dit is tevens te zien aan de 

lagere gemiddelde en het relatief grote aantal lage PR waarden van de systemen uit bron 2.   

 

Potentiële genormeerde opbrengst: 

Voor bron 1 is de genormeerde jaarlijkse opbrengst niet gegeven en zijn er berekeningen 

uitgevoerd op de volgende wijze. De efficiëntie van de systemen is berekend door de 

opbrengst te delen over de instraling op de systemen gedurende de periode waarin zij 

operationeel waren. Aangezien de instralingsdata gegeven is per m2 oppervlak is het 

noodzakelijk te weten wat het totale oppervlak is van de verschillende systemen. Gegevens 

over het oppervlak van modules is verzameld in het werkblad 'Module oppervlak' van het 

excel bestand Overzicht systemen. Van één systeem (HS PLX) was niet te achterhalen wat 

het oppervlak is. Het gemiddelde oppervlak van alle andere systemen is genomen als 

waarde voor dit systeem. Met het oppervlak van een module kan vervolgens het totale 

oppervlak van het systeem worden berekend door het module oppervlak te 

vermenigvuldigen met het aantal modulen dat een systeem telt. Door vervolgens de 

efficiëntie van een systeem te vermenigvuldigen met de totale instraling in 2011 is de 

potentiële opbrengst in 2011 te berekenen alsmede de potentiële genormeerde jaarlijkse 

opbrengst. Voor bron 2 is de genormeerde opbrengst al gegeven en zijn er derhalve geen 

berekeningen uitgevoerd. 

 

Vrijwel alle Nederlandse systemen uit bron 2 zijn geanalyseerd. Voor dit rapport is ongeveer 

50% van alle systemen uit bron 1 geanalyseerd. Uit bron 1 kan echter nog data worden 

gehaald van meer Nederlandse systemen. Dit is wegens tijdgebrek niet gedaan, maar wel 

aan te raden voor nader vervolgonderzoek gezien de bruikbaarheid van de data van bron 1 

in vergelijking met die van bron 2.  

 

 

Systeemcombinaties: 

Een ander doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de prestatie is van verschillende 

combinaties van omvormers en modulen. Het registratiesysteem van bron 2 zorgt hier 

echter voor beperkingen. 

 

Uit bron 1 is data beschikbaar over het vermogen en de opbrengst per omvormer. Het totale 

vermogen dat vermeld is, is het vermogen van de modules. Doordat van beiden onderdelen 

van een systeem het geïnstalleerde vermogen bekend is, is het mogelijk geweest een 

koppeling te maken tussen typen omvormer en modulen. Het is gebleken dat voor sommige 

systemen uit bron 2 het niet mogelijk is geweest dit te bepalen omdat de opbrengst per 

systeem geregistreerd wordt en niet per omvormer.  
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4.3.2. Analyse 

 

Aantal systemen 

In totaal zijn 660 systemen geanalyseerd die samen goed zijn voor ongeveer 3% van het 

totale geïnstalleerde vermogen in Nederland. De gemiddelde grootte van een systeem in 

deze analyse is 4.74 kWp. Figuur 1 geeft de verdeling weer van systeemgrootte.  

 

 
Figuur 1. Verdeling van systeemgrootte van de 660 systemen in de database. De gemiddelde 

systeemgrootte is 4.74 kWp. 

 

Genormeerde opbrengst 2011 

Het gemiddelde genormeerde opbrengst in 2011 lag op 784 kWh/kWp.  Dit is lager dan het 

kengetal 850 kWh/kWp dat doorgaans in de literatuur wordt gebruikt voor Nederland, maar 

hoger dan het kental van 700 kWh/kWp dat door CBS wordt gebruikt. Dit komt enerzijds 

doordat vanuit de betrouwbare data uit bron 1 berekeningen zijn gedaan waarbij een 

bepaalde onzekerheid mee gemoeid is. Anderzijds komt dit doordat er enige onzekerheid is 

met betrekking tot de betrouwbaarheid van de data uit bron 2. Een andere oorzaak voor dit 

lagere getal zou kunnen zij dat de meeste systemen in een gebied liggen waar de instraling 

relatief lager is dan gemiddeld in Nederland, maar dit is niet uit de database gevonden. 

 

Figuur 2 geeft de verdeling weer van genormeerde opbrengst. De verdeling is breed, en 

opvallend zijn vooral de lage opbrengsten, mogelijk door problemen met die systemen, en 

de hoge, die mogelijk door aannames in rekenmethodiek worden veroorzaakt, zie ook 

hieronder. 
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Performance ratio (PR) 2011 

De gemiddelde performance ratio in 2011 is bepaald op 0.715. Dit is lager dan het vaak 

gehanteerde getal van 0.75. Figuur 3 geeft de verdeling weer van genormeerde opbrengst. 

De verdeling is breed, en opvallend zijn vooral de lage waardes, mogelijk door problemen 

met die systemen, en de hoge, die volgens de rekenmethodiek niet mogelijk zouden zijn. 

Mogelijk zijn aannames in de berekening niet geheel juist voor deze systemen. 

 
Figuur 2. Verdeling van genormeerde opbrengst van de 660 systemen in de database. De 

gemiddelde genormeerde opbrengst  is 784 kWh/kWp. 

 
Figuur 3. Verdeling van performance ratio van de 660 systemen in de database. De 

gemiddelde performance ratio is 0.715. 
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Totale opbrengst: 

De totale opbrengst bedraagt 1.941 MWh. Dat staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 

555 Nederlandse huishoudens. 

 

Oriëntatie gemiddelde: 

De gemiddelde oriëntatie is 173 graden en de hellingshoek bijna 30 graden. Dit ligt dicht in 

de buurt van de optimale oriëntatie van 180 graden (pal Zuid) en 36 graden helling. 

 
Figuur 4. Verdeling van oriëntatie van de 660 systemen in de database. De gemiddelde 

oriëntatie is 173.2 graden. 

 
Figuur 5. Verdeling van hellingshoek van de 660 systemen in de database. De gemiddelde 

hellingshoek is 29.85 graden. 
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Opbrengst per oppervlak: 

Van de modulen van bron 2 is niet achterhaald wat het oppervlak is, omdat er veel tijd 

gemoeid is met het achterhalen van het oppervlak van elke individuele module. De 

opbrengst per oppervlak is derhalve niet gegeven. 

 

Opbrengst nieuwe vs oude panelen: 

Het achterhalen van het jaartal van installatie heeft vanwege de tijd die hiermee gemoeid 

niet plaatsgevonden.  

 

4.4. Opstellen factsheets 

 

De verzamelde data wordt vertaald naar publiceerbare datasheets met als uitgangspunt de 

consument en de Nederlandse PV-markt als doelgroep. In overleg met AgentschapNL is 

nader bepaald welke factsheets gewenst zijn en welke daadwerkelijk ook kunnen worden 

samengesteld. 

 

Het overzicht van factsheets volgt hier: 

 

1. Lijst met Portals  
Potentiele kopers inzicht geven in wat de mogelijkheden zijn voor het online 
monitoren en evt vergelijken van het PV-systeem. Gegevens welke meegenomen 
zullen worden zijn: 

a. Naam Portal met link 
b. Overzicht basisgegevens, bijv: opbrengst, module, inverter, orientatie, 

helling, locatie, … 
c. Manueel/Automatische gegevens verzameling 
d. Aantal systemen in portal 
e. Systeem voor NL in te voeren / NL systemen in database aanwezig 
f. Logo (optioneel) 

 
2. Overzicht van externe monitoring apparatuur voor het uitlezen van zonnestroom 

opbrengsten 
Een overzicht van losse beschikbare monitoring apparatuur en tools (apps, 
webapplicatie) zal worden gegeven zodat de consument weet welke apparatuur 
beschikbaar en wat de voordelen hiervan zijn. Gegevens waaraan gedacht kan 
worden: 

a. Beschrijving gevonden tools 
b. Specificaties per tool 
c. Algemeen overzicht van alle tool en specificaties 
d. Kosten per tool 
e. Apps voor smartphones, I-Pads, webapplicaties 
f. etc 

 
3. Analyse van systemen 

In deze factsheet zullen de uitkomsten van de complete analyse worden toegelicht 
van de inventarisatie van de monitoringdata.  Gegevens zullen zijn: 

a. Aantal geanalyseerde systemen 
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b. Genormeerd vermogen 2011 (kWh/kWp)  
c. Totaal opbrengst 
d. Oriëntatie gemiddelde 
e. Grootte van de systemen  
f. Opbrengst per oppervlak 
g. Opbrengst nieuwe vs oude panelen 

 
4. Factsheet met zonnestroom wetenswaardigheden  

PV geïnteresseerden kunnen op een snelle manier zien welke bijzonderheden onze 
inventarisatie heeft opgeleverd. Gegevens waaraan gedacht kan worden: 

a. Meest voorkomende type omvormer  
b. Meest voorkomende merk omvormer (marktleider) 
c. Meest voorkomende type module 
d. Meest voorkomende merk module 
e. Gemiddelde aantal modulen van de systemen 
f. Meest voorkomend systeem 
g. Zonnigste dag 2011 
h. Aantal portalen 
i. Provincie koploper qua systemen 
j. Actuele prijs van het meest voorkomende systeem 
k. Gemiddelde oppervlak per systemen 
l. etc 

 
 
5. Lijst met Testopstellingen 

PV geïnteresseerden krijgen een overzicht welke testopstellingen er binnen 
Nederland zijn en welke producten en aspecten er worden getest.  

a. Naam testopstelling met link 
b. Overzicht basisgegevens, bijv: opbrengst, module, inverter, orientatie,  

helling, locatie, … 
c. Manueel/Automatische gegevens verzameling 
d. Beschrijving systemen/testopstelling 
e. Logo partij die test uitvoert (optioneel) 

 
Voor de factsheets 1, 2, 3 en 4 is voldoende informatie aanwezig. Deze zijn opgenomen 
in de bijlagen. De factsheet 5 is niet samengesteld omdat er te weinig informatie 
beschikbaar is. Ontsluiting van met name gegevens over testopstellingen bij 
Universiteiten en Hogescholen is gewenst. 
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4.5. Presentatie van resultaten 

 

Dit rapport, en de daarbij behorende factsheets en ondersteunende database kunnen 

worden geraadpleegd op de website van de Stichting Monitoring Zonnestroom: 

www.zonnestroomnl.nl. 

 

 
 

Daarnaast zal getracht zal worden de gegevens te betrekken bij een statistische analyse van 

opbrengst van PV systemen via deelname aan de IEA-PVPS Task 13. 

  

http://www.zonnestroomnl.nl/
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 

5.1. Conclusies 

In dit rapport is een onderzoek beschreven naar de beschikbaarheid van gegevens over 

aantallen en performance van PV systemen met als doel in eerste instantie makkelijk 

toegankelijke gegevens te verzamelen, te ordenen, te analyseren en te publiceren. Met deze 

gegevens zou het mogelijk worden een uitspraak te doen over de kwaliteit van PV systemen 

en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Ontsluiting van de verzamelde gegevens vindt plaats 

via factsheets. 

 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 

1) Hoeveelheid PV in Nederland 

Het CBS en CertiQ leveren goede data over de totaal in Nederland geïnstalleerde 

hoeveelheid PV systemen. Bij CertiQ zijn echter alleen systemen geregistreerd die SDE(+) 

subsidie ontvangen, en oudere systemen van voor de SDE(+) regeling zijn missen daar ook. 

Voor 2011 geeft CBS dat er 43.3 MWp in totaal is geïnstalleerd, terwijl CertiQ 19.2 MWp 

meldt. De cumulatieve totalen zijn 130 MWp (CBS) en 51 MWp (CertiQ). CertiQ presenteert 

wel een onderverdeling in systeemgrootte, CBS alleen totalen. De hoeveelheid 

geproduceerde elektriciteit is 90 miljoen kWh volgens CBS en 17.8 miljoen kWh volgens 

CertiQ. CBS berekent deze hoeveelheid, en CertiQ meet. 

 

2) Performance van PV systemen 

Monitoring gegevens van 660 systemen zijn verkregen via openbare data portals. Er zijn 

meer dan 10 portals actief in Nederland, maar lang niet allemaal leveren openbare data. De 

geanalyseerde systemen zijn gemiddeld genomen goed georiënteerd, met een gemiddelde 

oriëntatie van 173 graden (180 graden is pal zuid) en een hellingshoek van bijna 30 graden. 

De genormeerde jaaropbrengst voor 2011 is 784 kWh/kWp, hetgeen enigszins aan de lage 

kant ligt in vergelijking tot het gehanteerde kental van 850 kWh/kWp, maar hoger is dan de 

kental van CBS dat 700 kWh/kWp is. De gemiddelde performance ratio is 0.715. Zowel de 

verdeling in genormeerde jaaropbrengst en performance ratio is breed, hetgeen duidt op 

mogelijk underperformance van een aantal systemen. De totale opbrengst van de 660 

systemen bedraagt bijna 2 GWh. Dat staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 6000 

Nederlandse huishoudens. 

 

3) Factsheets 

Op basis van de verzamelende gegevens zijn vier factsheets samengesteld: 1) lijst met 

portals, 2) overzicht van externe monitoring apparatuur voor het uitlezen van zonnestroom 

opbrengsten, 3) analyse van systemen en 4) zonnestroom wetenswaardigheden. Deze zijn 

openbaar en worden ontsloten via www.zonnestroomnl.nl. 
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5.2. Aanbevelingen 

 

Het huidige rapport geeft resultaten over het jaar 2011. Om een gevoel te krijgen over 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van performance ratio en genormeerde jaaropbrengst is elk 

jaar een update van deze analyse gewenst. Tevens is nader onderzoek nodig naar de oorzaak 

van lage en hoge getallen voor genormeerde opbrengst en performance ratio. Dit is mogelijk 

tijdrovend, gezien het feit dat een analyse van individuele systemen daarbij waarschijnlijk 

nodig is.  

 

Via deelname aan de IEA-PVPS Task 13 over betrouwbaarheid van PV systemen zullen de in 

dit rapport vermeldde gegevens worden ontsloten naar de internationale gemeenschap. 

Hierdoor is een vergelijking met performance gegevens in andere landen mogelijk. Een 

nadere statistische analyse zou daarbij gewenst zijn. 

 

De systemen die geregistreerd zijn via CertiQ vertegenwoordigen een groot aandeel in de 

Nederlandse zonnestroom productie. Het zou wenselijk zijn de performance data van deze 

systemen op enigerlei wijze ten minste geanonimiseerd beschikbaar te stellen voor nader 

onderzoek.  
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7. Bijlagen 

 

7.1. Bijlage 1: Overzicht monitoring portalen (Factsheet 1) 

 

 
BPDV 
 

 
 
Link: http://bdpv.com/index_en.php 
 
“The BDPV website allows owners of PV systems to track their electricity production 
over the years and to compare it to others systems close by. BDPV also helps you 
estimate your future production and find nearby installations.” 
 

Opbrengst Ja 

Vermogen Ja 

Type Module(s) Ja 

Type Omvormer(s) Ja 

Locatie Ja 

Oriëntatie Ja 

Helling Ja 

Openbaar/Besloten Openbaar 

Aantal systemen (+/-) 14285 (Europees) 

Data input Onduidelijk 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Ja 

Talen Duits, Engels, Spaans, Frans 

Kosten Gratis 

 
 

  

http://bdpv.com/index_en.php
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Diehl AKO -  Platinum Solar Portal 
 

 
 
Link: http://www.diehl.com/en/diehl-controls/photovoltaics/platinum-
solarportal.html 
 
“With the WebMaster, you can record detailed data and measuring values of 
individual inverters and the entire system and visualise them via a PC: e.g. the 
current power, daily, monthly and annual yields, configuration data etc.” 
 

Opbrengst Ja 

Vermogen Ja 

Type Module(s) Ja 

Type Omvormer(s) Ja 

Locatie Ja 

Oriëntatie Ja 

Helling Ja 

Openbaar/Besloten Besloten (DEMO versie is wel te bekijken) 

Aantal systemen (+/-) Onbekend-DEMO versie 

Data input Automatisch, wordt uitgelezen door addon 
omvormer 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Nee, alleen geschikt met een PLATINUM 
omvormer 

Talen Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans 

Kosten Onbekend 

Brochure voor monitoring systemen: http://www.diehl.com/fileadmin/diehl-
controls/dlc/photovoltaics/Prospekte/Brochure_Monitoring_EN1105_749200_AB.p
df 
 

  

http://www.diehl.com/en/diehl-controls/photovoltaics/platinum-solarportal.html
http://www.diehl.com/en/diehl-controls/photovoltaics/platinum-solarportal.html
http://www.diehl.com/fileadmin/diehl-controls/dlc/photovoltaics/Prospekte/Brochure_Monitoring_EN1105_749200_AB.pdf
http://www.diehl.com/fileadmin/diehl-controls/dlc/photovoltaics/Prospekte/Brochure_Monitoring_EN1105_749200_AB.pdf
http://www.diehl.com/fileadmin/diehl-controls/dlc/photovoltaics/Prospekte/Brochure_Monitoring_EN1105_749200_AB.pdf
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Fronius 
 

 
 
Link: http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_solarweb/hs.xsl/index.html 
 
“FRONIUS SolarWeb is your personal, location independent monitoring tool. Register 
and you can display your PV system on the web for free.” 

Opbrengst Ja  

Vermogen Ja  

Type Module(s) Ja  

Type Omvormer(s) Ja  

Locatie Nee  

Oriëntatie Ja  

Helling Ja  

Openbaar/Besloten Besloten  

Aantal systemen (+/-) Onbekend (DEMO)  

Data input Automatisch  

Geschikt voor alle 
omvormers 

Nee alleen voor 
Fronius omvormers 

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fr
onius_solarweb/hs.xsl/conditions.html 

Talen Duits, Engels   

Kosten Gratis* *) The user only incurs the data transfer 
costs. 
Fronius SolarWeb is an Internet platform 
for the administration and presentation 
of photovoltaic systems data.  

 
  

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_solarweb/hs.xsl/index.html
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_solarweb/hs.xsl/conditions.html
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_solarweb/hs.xsl/conditions.html
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Mastervolt 

 
Link: http://www.mastervoltsolar.nl/solar/internet-portaal/  
 
“De Mastervolt monitoring oplossingen beiden u een flexibele, betrouwbare en 
gebruiksvriendelijke mogelijkheid om permanent uw netgekoppelde fotovoltaïsche 
systeem (PV systeem) te volgen, eventueel ook op afstand. Zo bent u verzekerd van 
een constant overzicht van de opgewekte zonne-energie en alle belangrijke 
systeemdata. Wijken de prestaties van het PV systeem af van de verwachtingen, dan 
kunt u hier snel op reageren. Opbrengsten in energie en in geld gaan dan niet 
verloren.” 
 

Opbrengst Ja 

Vermogen Ja 

Type Module(s) Ja 

Type Omvormer(s) Ja 

Locatie Ja 

Oriëntatie Ja 

Helling Ja 

Openbaar/Besloten Besloten 

Aantal systemen (+/-) Onbekend (DEMO) 

Data input Automatisch 

Geschikt voor andere 
omvormers 

Nee alleen voor Mastervolt omvormers 

Talen Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans 

Kosten Onbekend 

 
  

http://www.mastervoltsolar.nl/solar/internet-portaal/
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MyPowerRouter 
 

 
 
Link: http://www.mypowerrouter.com 
 
“De PowerRouter is het ultieme energiesysteem voor optimaal gebruik van uw eigen 
opgewekte zonne-energie, zonder aanpassing van uw dagelijkse consumptiegedrag.” 
 

Opbrengst Ja  

Vermogen Ja  

Type Module(s) Ja  

Type Omvormer(s) Ja  

Locatie Ja  

Oriëntatie Ja  

Helling Ja(indien 
opgegeven) 

 

Openbaar/Besloten Besloten  

Aantal systemen (+/-
) 

Onbekend 90 Nederlandse systemen: 
http://pvoutput.org/map.jsp?country=165 

Data input Automatisch  

Geschikt voor alle 
omvormers 

Nee http://www.powerrouter.com/nl/products 

Talen Engels, 
Nederlands 

 

Kosten Onbekend  

 
  

http://www.mypowerrouter.com/
http://pvoutput.org/map.jsp?country=165
http://www.powerrouter.com/nl/products
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Omnik Portal 

 
Link: http://www.omnikportal.com  (www.omnik-solar.com) 
Omnikportal is a power station managing website developed by Omnik New Energy 
to provide professional power station managing solutions for end users and 
distributors. It facilitates easy access to the information of small residential power 
stations as well as large-scale power plants from anywhere at any time. Users are 
also capable of customizing their own webpage and locations, uploading photos of 
their stations and defining station capacity as well as information of inverters and PV 
panels. 
 
Visualized interface provides detailed graphic information and related runtime 
status of inverters in addition to eco-information and alerts. Emails can be 
automatically generated and delivered to related staff as to status of the stations. 
 
Advantages: 
 Friendly Interface: 
 Concise operating interface; comprehensive runtime information; 
 personalized settings and detailed alerting functions 
Anytime Anywhere: 
  You can log in and get to know the status of your stations online from  
  anywhere at any time, or use your mobile phone to access the information 
  through the interface. 

 

Opbrengst Ja 

Vermogen Ja 

Type Module(s) Ja 

Type Omvormer(s) Ja 

Locatie Ja 

Oriëntatie Ja 

Helling Ja 

Openbaar/Besloten Besloten 

Aantal systemen (+/-) Onbekend 

Data input Automatisch 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Nee alleen voor Omnik omvormers 

Talen Engels, Chinees  

Kosten Onbekend 

 

http://www.omnikportal.com/
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PIKO Solar 
 

 
 
Link: http://www.piko-solar-portal.de/PlantShowGrid.aspx 
 
“Free, convenient and reliable monitoring for your PV system and the performance 
data of your PIKO inverter. Available functions include:  

 Graphic representation of performance data 

 Worldwide online access to portal 

 E-mail notification of malfunctions 

 Data export (e.g. to Excel” 

 

Opbrengst Ja 

Vermogen Ja 

Type Module(s) Nee 

Type Omvormer(s) Nee 

Locatie Ja 

Oriëntatie Ja 

Helling Ja 

Openbaar/Besloten Besloten, mogelijkheid tot openbaring 

Aantal systemen (+/-) Onbekend 

Data input Automatisch 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Nee alleen voor PIKO omvormers 

Talen Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans, 
Grieks,  

Kosten Gratis 

 
  

http://www.piko-solar-portal.de/PlantShowGrid.aspx
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PVOutput 
 

 
 
Link: http://pvoutput.org/ 
 
“PVOutput.org is a free service for sharing, comparing and monitoring live solar 
photovoltaic (PV) and energy consumption data.” 

 

Opbrengst Ja  

Vermogen Ja  

Type Module(s) Ja  

Type 
Omvormer(s) 

Ja  

Locatie Ja  

Oriëntatie Ja  

Helling Ja(indien opgegeven)  

Openbaar/Beslote
n 

Openbaar  

Aantal systemen 
(+/-) 

(132.686 Panelen) 90 Nederlandse systemen: 
http://pvoutput.org/map.jsp?country=1
65 

Data input Automatisch/Manue
el 

 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Ja  

Talen Duits, Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans, 
Grieks, Tsjechisch, 
Portugees, Koreaans, 
Chinees 

 

Kosten Gratis  

 
  

http://pvoutput.org/
http://pvoutput.org/map.jsp?country=165
http://pvoutput.org/map.jsp?country=165
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Solar-Log 
 

 
 
Link: http://home.solarlog-web.nl/willkommen.html 
 
“Hét aanbod voor de technisch deskundige exploitant, die zijn systeem zelf wil 
bewaken. 
Classic 2nd Edition biedt alle basisfuncties voor het bewaken van het systeem via 
internet, inclusief het gebeurtenissenprotocol en de dagelijkse verzending van de 
opbrengst- en storingsmeldingen naar een e-mailadres. Systemen tot 30kWp zijn 
gratis, en aan systemen boven 30kWp zijn geringe kosten verbonden.” 
 

Opbrengst Ja  

Vermogen Ja  

Type Module(s) Ja  

Type Omvormer(s) Ja  

Locatie Ja  

Oriëntatie Ja  

Helling Ja  

Openbaar/Besloten Openbaar  

Aantal systemen (+/-) 371 
(Nederland/Vlaanderen) 

 

Data input Automatisch door middel 
van Solar-Log 
instrumenten 

http://www.solar-
log.nl/nl/produkte-
loesungen/solar-log-
web/uebersicht.html 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Ja  

Talen Engels  

Kosten Gratis tot 30kWp http://home.solarlog-
web.nl/faq.html 

 
  

http://home.solarlog-web.nl/willkommen.html
http://www.solar-log.nl/nl/produkte-loesungen/solar-log-web/uebersicht.html
http://www.solar-log.nl/nl/produkte-loesungen/solar-log-web/uebersicht.html
http://www.solar-log.nl/nl/produkte-loesungen/solar-log-web/uebersicht.html
http://www.solar-log.nl/nl/produkte-loesungen/solar-log-web/uebersicht.html
http://home.solarlog-web.nl/faq.html
http://home.solarlog-web.nl/faq.html
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SolarMax 

 
Link: http://www.solarmaxportal.com/index.php?l=3&ac=26 
 
“With SolarMax portal, Sputnik Engineering offers a solution for monitoring and 
presenting photovoltaic systems on the internet.” 

 

Opbrengst Ja  

Vermogen Ja  

Type Module(s) Nee  

Type Omvormer(s) Ja  

Locatie Nee  

Oriëntatie Nee  

Helling Nee  

Openbaar/Besloten Besloten 
(DEMO) 

 

Aantal systemen 
(+/-) 

Onbekend  

Data input Automatisch 
door middel 
MaxWeb xp 
data logger 

http://www.solarmax.com/en/produ
cts/data-communication/maxweb-
xp/ 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Alleen 
Solarmax 
omvormers 

 

Talen Duits, Frans, 
Engels, 
Spaans, 
Italiaans 

 

Kosten Gratis http://www.solarmax.com/en/ 

 
  

http://www.solarmaxportal.com/index.php?l=3&ac=26
http://www.solarmax.com/en/products/data-communication/maxweb-xp/
http://www.solarmax.com/en/products/data-communication/maxweb-xp/
http://www.solarmax.com/en/products/data-communication/maxweb-xp/
http://www.solarmax.com/en/
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Sunny Portal 

  
 
Link: http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPagesPlantList.aspx 
 
“Kleine dakinstallatie of zonnepark: met de gratis webservice vraagt u de 
bedrijfsgegevens van installaties van uiteenlopend formaat op. Overal ter wereld met 
een simpele muisklik. Beveiligd met een wachtwoord of openbaar: aan de hand van 
sprekende grafieken en tabellen analyseert en presenteert u het vermogen, de 
eenheidsvergoeding of de CO2-besparing van uw zonne-installatie. Regelmatige 
statusberichten per e-mail infomeren u bovendien voortdurend over het 
probleemloze functioneren van uw installatie. En geven u zo het goede gevoel dat er 
geen zonnerendement verloren gaat.” 

 

Opbrengst Ja 

Vermogen Ja 

Type Module(s) Ja 

Type Omvormer(s) Ja 

Locatie Ja 

Oriëntatie Ja 

Helling Ja 

Openbaar/Besloten Besloten, mogelijkheid tot openbaring 

Aantal systemen (+/-) 22000 

Data input Automatisch 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Nee alleen met SMA webbox 

Talen Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Grieks, 
Tsjechisch, Portugees, Koreaans, Chinees 

Kosten Gratis 

 
  

http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPagesPlantList.aspx
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Tigo Energy   
 

 
Link: https://installations.tigoenergy.com/main/installations.php 
 
“De PowerRouter is het ultieme energiesysteem voor optimaal gebruik van uw eigen 
opgewekte zonne-energie, zonder aanpassing van uw dagelijkse consumptiegedrag.” 
 

Opbrengst Ja 

Vermogen Ja 

Type Module(s) Ja(indien opgegeven) 

Type Omvormer(s) Ja(indien opgegeven) 

Locatie Ja 

Oriëntatie Nee 

Helling Nee 

Openbaar/Besloten Besloten 

Aantal systemen (+/-) Onbekend (DEMO) 

Data input Automatisch 

Geschikt voor alle omvormers Ja 

Talen Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans, 
Grieks, Tsjechisch, Portugees, Koreaans, 
Chinees 

Kosten Onbekend 

 
 

  

https://installations.tigoenergy.com/main/installations.php
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Zonnestroomopbrengst.eu 
 

 
 
Link: http://www.zonnestroomopbrengst.eu/ 

 
“U bevindt zich bij de waarschijnlijk grootste internationale databank voor 
fotovoltaïsche installaties en hun zonnestroomopbrengst. Duurzame hernieuwbare 
energie is een onderwerp dat ons allemaal aanbelangt. Hierbij is PV vanwege de 
gedecentraliseerde stroomvoorziening ook voor kleine en middelgrote oppervlakten, 
zoals daken en gevels, interessant. Het voornaamste doel is onze fotovoltaïsche 
databank in alle EU-landen en over alle grenzen heen openbaar beschikbaar te 
maken. In Duitsland en België is het ons reeds goed gelukt. Hier kunt u vrijwel overal 
zien hoeveel zonne-opbrengst er verwacht wordt. Een dergelijke geavanceerde 
databank zoals deze, overleeft niet enkel door zijn bezoekers, maar eerst en vooral 
door zijn gebruikers.” 

 

Opbrengst Ja 

Vermogen Ja 

Type Module(s) Ja 

Type Omvormer(s) Ja 

Locatie Nee 

Oriëntatie Nee 

Helling Nee 

Openbaar/Besloten Openbaar 

Aantal systemen (+/-) 110118 (29 landen) 

Data input Automatisch/Manueel 

Geschikt voor alle 
omvormers 

Ja 

Talen Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, 
Grieks, Tsjechisch, Portugees, Japans, 
Russisch, Roemeens, Chinees, Bulgaars, 
Turks, Deens, Fins, Zweeds, Hongaars 

Kosten Gratis 

 
 

http://www.zonnestroomopbrengst.eu/


Factsheet  
Overzicht Monitoringsportals 
Zonnestroom 

Een monitoringsportal is een digitale 
omgeving waar verschillende  gebruikers de 
opbrengst van hun zonnestroomsysteem 
kunnen bijhouden en kunnen vergelijken 
met andere zonnestroomsystemen.  Veel 
portals zijn opgezet door een fabrikant van 
omvormers en ondersteunen alleen 
 
 
 

Bronnen en monitoringsinitiatieven 
 
Deze factsheet is onderdeel van een groter onderzoek naar monitoringsinitiatieven. Meer factsheets 
en de volledige rapportage zijn te vinden op de website van de Stichting Monitoring Zonnestroom 
(www.ZonnestroomNL.nl). 

 
 

Portaal Kosten 

Geschikt 
voor alle 
omvormers 

Data input 
Web- 
site 

BPDV Gratis Ja Onduidelijk 1 

Diehl AKO- Platinum Solar Portal Onbekend Nee Automatisch 2 

Fronius SolarWeb 
Alleen data 
kosten 

Nee Automatisch 3 

Mastervolt Internet Portaal Onbekend Onbekend Onbekend 4 

MyPowerRouter Onbekend Nee Automatisch 5 

Omnikportal Onbekend Nee Automatisch 6 

PIKO Solar Gratis Nee Automatisch 7 

PVOutput Gratis Ja 
Manueel/ 
Automatisch 

8 

Solar-Log 
Gratis tot 
30kWp 

Ja Automatisch 9 

SolarMax Gratis Nee Automatisch 10 

Sunny Portal Gratis Nee Automatisch 11 

Tigo Energy Onbekend Ja Automatisch 12 

Zonnestroomopbrengst.eu Gratis Ja 
Manueel/ 
Automatisch 

13 

omvormers van hun eigen merk. 
Andere portals zijn geschikt voor alle type 
omvormers. 
 
De Stichting Monitoring Zonnestroom heeft 
een overzicht gemaakt van de beschikbare 
portals en hun belangrijkste 
eigenschappen.  
 

Websites 
1.http://bdpv.com 
2.http://www.diehl.com/en/diehl-controls/photovoltaics/platinumsolarportal.html 
3.http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_solarweb/hs.xsl/index.html 
4.http://www.mastervoltsolar.nl/solar/internet-portaal/ 
5.https://www.mypowerrouter.com 
6.http://www.omnikportal.com/ 
7.http://www.piko-solar-portal.de/ 
8.http://pvoutput.org/ 

 
 

 

9. http://home.solarlog-web.nl/ 
10. https://portal.solarmax.com 
11. http://www.sunnyportal.com 
12. https://installations.tigoenergy.com 
13. http://www.zonnestroomopbrengst.eu/ 
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http://www.zonnestroomnl.nl/
http://bdpv.com/
http://www.diehl.com/en/diehl-controls/photovoltaics/platinumsolarportal.html
http://www.diehl.com/en/diehl-controls/photovoltaics/platinumsolarportal.html
http://www.diehl.com/en/diehl-controls/photovoltaics/platinumsolarportal.html
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_solarweb/hs.xsl/index.html
http://www.mastervoltsolar.nl/solar/internet-portaal/
http://www.mastervoltsolar.nl/solar/internet-portaal/
http://www.mastervoltsolar.nl/solar/internet-portaal/
https://www.mypowerrouter.com/
http://www.omnikportal.com/
http://www.piko-solar-portal.de/
http://www.piko-solar-portal.de/
http://www.piko-solar-portal.de/
http://www.piko-solar-portal.de/
http://www.piko-solar-portal.de/
http://pvoutput.org/
http://home.solarlog-web.nl/
http://home.solarlog-web.nl/
http://home.solarlog-web.nl/
https://portal.solarmax.com/
http://www.sunnyportal.com/
https://installations.tigoenergy.com/
http://www.zonnestroomopbrengst.eu/


Factsheet  
Overzicht Monitoringsproducten 
en -diensten 

Monitoringsproducten 
 
-FuturePower4all  (www.fp4all.nl) 
Producent van monitoringsproducten voor 
energieverbruik en -opbrengst 
 
-Plugwise  (www.plugwise.com) 
Producent van producten om uw 
energieopbrengst en verbruik in kaart te 
brengen 
 
-Youless  (youless.nl) 
Produceert energiemeters die via pc, 
smartphone of tablet kunnen worden uitgelezen 
en data kunnen delen met monitoringswebsites  
 

 
 
 
Overige Monitoringsdiensten 
 
-Dutch Solsar Care  
(www.dutchsolarenergy.nl) 
Biedt abonnementen voor technische controle 
en onderhoud van zonnestroomsystemen 
 
-NoordKop Solar (www.zonnepaneel.org) 
Biedt technische controle en onderhoud van 
zonnestroomsystemen 
 
-PV Care (www.PV-care.com) 
Biedt een servicecontract om uw opbrengst te 
monitoren. Bij verminderde opbrengst wordt 
gerepareerd en de schade door 
productieverlies gecompenseerd 
 
 
 
 
 

 
 

Bronnen en monitoringsinitiatieven 
 
Deze factsheet is onderdeel van een groter onderzoek naar monitoringsinitiatieven. Meer factsheets 
en de volledige rapportage zijn te vinden op de website van de Stichting Monitoring Zonnestroom 
(www.ZonnestroomNL.nl). 

 
 

Monitoringsdiensten 
 
-4SolarEnergy2  (www.4solarenergy2.nl) 
Biedt onderhoudsdiensten voor 
zonnestroomsystemen op basis van monitoring 
op afstand 
 
-GPX  (www.gpx.nl) 
Vergelijkt specifieke verbruiksdata met specifieke 
opwekkingsdata op afstand 
 
-Leiderdorp Instruments  
(leiderdorpinstruments.nl) 
Produceert apparaten om meterstanden via een 
gps-signaal te versturen 
 
-Metsens  (www.metsens.nl) 
Ontwikkelt energiemonitoring-software voor 
vastgoedbeheerders, woningcorporaties en het 
bedrijfsleven 
 
-Qurrent  (www.qurrent.nl) 
Monitort verbruiks- en opbrengstdata en vergelijkt 
die met anderen 
 
-Siderea (www.siderea.nl) 
Biedt monitoringsabonnementen en -checks en 
geeft meerjarige opbrengstprognoses 
 
-SolarCare (www.solarcare.eu) 
Verzamelt en vergelijkt opbrengstdata van 
meerdere gebruikers via een eigen transponder 
 
-SolarNova  (www.solarnova.nl) 
Biedt on-line monitoring van opbrengstgegevens 
en waarschuwt bij verminderde opbrengst. 
 
-Zonzeker  (www.energieker.nl/zon-
thuis/zonzeker-service) 
Monitort zonnestroomopbrengst en waarschuwt 
bij afwijkende gegevens 
 
 
 
  

 
 
 

Op het gebied van zonnestroom zijn meerdere aanbieders van monitoringsdiensten 
en -producten actief. Bovendien zijn er aanbieders van onderhoudspakketten en 
prestatiegaranties.  De Stichting Monitoring Zonnestroom heeft de onderstaande 
lijst samengesteld met een overzicht van verschillende aanbieders van deze 
producten en diensten.  
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http://www.fp4all.nl/
http://www.plugwise.com.nl/
youless.nl
http://www.dutchsolarenergy.nl/
http://www.zonnepaneel.org/
http://www.pv-care.com/
http://www.pv-care.com/
http://www.pv-care.com/
http://www.zonnestroomnl.nl/
http://www.4solarenergy2.nl/
http://www.gpx.nl/
leiderdorpinstruments.nl
http://www.metsens.nl/
http://www.gpx.nl/
http://www.siderea.nl/
http://www.gpx.nl/
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service


Factsheet  
Analyse van de prestaties 
van zonnestroomsystemen 
in Nederland 

Bronnen en monitoringsinitiatieven 
 
Deze factsheet is onderdeel van een groter onderzoek naar monitoringsinitiatieven. Meer factsheets 
en de volledige rapportage zijn te vinden op de website van de Stichting Monitoring Zonnestroom 
(www.ZonnestroomNL.nl). 

 
 

Opbrengst 
 
 Gemiddeld leverde een 

zonnestroomsysteem 784 kWh per kWp 
op. Opvallend zijn de uitschieters naar 
boven en naar beneden. Uitschieters naar 
beneden zouden kunnen worden 
veroorzaakt door schaduwvorming, 
slechte installatie, vervuiling of defecte 
installaties. Meldingen van een erg hoge 
opbrengst zouden kunnen worden 
veroorzaakt door foutieve data. 
 

 Een schatting op basis van het totaal 
opgesteld vermogen in 2011 (150 MWp, 
CBS) geeft een totale zonnestroom-
opbrengst van 118 GWh, wat 
overeenkomt met het stroomverbruik van 
ongeveer 36 duizend huishoudens. 

Om inzicht te krijgen in de prestaties van zonnestroomsystemen in Nederland zijn twee 
bronnen van monitoringsinformatie verzameld en geanalyseerd: SolarLog.nl en 
zonnestroomopbrengst.eu. De gebruikte gegevens zijn de gegevens over 2011. 
         
In totaal zijn 660 zonnestroomsystemen geanalyseerd, met in totaal een vermogen van 
3.13 MWp. Op basis van gegevens van het CBS was dit ongeveer 2% van het totaal 
opgestelde vermogen in Nederland (150 MWp) in 2011.  
 

Systeemgrootte 
 
 De gemiddelde systeemgrootte in 

Nederland was 4.74 kWp. Uitschieters 
naar boven zijn veelal commerciële 
installaties. 

 
 De gemiddelde oriëntatie van de 

systemen is 173 graden, wat dicht in de 
buurt komt van de optimale 180 (zuid) 
graden. 

 
 De gemiddelde hellingshoek van de 

geïnstalleerde panelen was 30 graden. De 
optimale hellingshoek is 36 graden. 
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Systeemgrootte (kWp) 

Genormaliseerde opbrengst (kWh/kWp) 
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http://www.zonnestroomnl.nl/


Factsheet  
Wetenswaardigheden 
zonnestroom 

Bronnen en monitoringsinitiatieven 
 
Deze factsheet is onderdeel van een groter onderzoek naar monitoringsinitiatieven. Meer factsheets 
en de volledige rapportage zijn te vinden op de website van de Stichting Monitoring Zonnestroom 
(www.ZonnestroomNL.nl). 

 
 

Gemiddelde totale instraling in De Bilt 1026 kWh/m
2
 

Hoogste gemiddelde jaarlijkse instraling: Hoek van Holland 1114 kWh/m
2
 

Laagste gemiddelde  jaarlijkse instraling: Eelde 999 kWh/m
2
 

Zonnigste dag: 1 juni, Heino 8.414 kWh/m
2
 

Minst zonnige dag: 23 december, Eelde 0.089 kWh/m
2
 

Zonnigste maand: Hoek van Holland 186.78 kWh/m
2
 

Minst zonnige maand: Maastricht 13.61 kWh/m
2
 

Gemiddeld aantal systemen per postcode (2 cijfers) 7.2   

2-Cijferige postcode met hoogste aantal systemen 58 (De Peel)   

Meest voorkomende module Scheuten P6-54 

Meest voorkomende omvormer SMA  XS3200 

Gemiddeld aantal modules per systeem 23.6   

Jaarsom Globale instraling 2011 Lokatie systemen naar postcode 
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Tweecijferige postcode 
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Bron: KNMI 
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http://www.zonnestroomnl.nl/
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