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zonnepanelen

Op inspectie  
in de zonne- 

panelenfabriek

zonnestroom?
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Ruim een kwart miljoen Nederland
se huishoudens heeft inmiddels 
zonne  panelen. En dat aantal stijgt 
snel, want de kosten van een zonne
stroomsysteem zijn de laatste jaren 
zo sterk gedaald dat je de investering 
na ongeveer 7 à 8 jaar hebt terugver
diend. Zonder aankoopsubsidie! 
Dat geldt voor een ‘ideaal’ dak: een 
plat dak, of een schuin dak op het 
zuiden, zonder schaduw. Voor minder 
ideale daken scheelt het overigens 
vaak weinig. Voor een gemiddeld 
tweepersoonshuishouden levert een 
goed systeem van 12 panelen genoeg 
stroom om het jaarlijks verbruik zelf 
op te wekken. 

hoopgevend
Het aanbod van zonnepanelen is, 
vooral via internet, enorm: er zijn 
honderden aanbieders van complete 
pakketten, in alle prijscategorieën. 
Om de kwaliteit van hun panelen te 
benadrukken, schermen aanbieders 
graag met certificering van de zonne
panelen. Maar zónder mag het paneel 
niet eens verkocht worden. En de 
tests om zo’n certificaat te behalen, 
zijn vooral ontworpen om product
fouten uit te sluiten. Ze zeggen 
minder over de werking na bijvoor
beeld 10 jaar. Ook worden die tests 
vaak niet herhaald na wijzigingen in 
het productieproces, hoewel kleine 
wijzigingen al grote gevolgen kunnen 
hebben voor de kwaliteit. Een andere 
lijm kan bijvoorbeeld al op termijn 
‘delaminatie’ veroorzaken (zie het 
kader op pagina 33). Als consument 
heb je dus weinig houvast. 
Wij wilden uitzoeken welke fabrikan
ten goede en betrouwbare zonnepa
nelen leveren en schakelden daarom, 

Steeds meer consumenten zien de voordelen 
in van zonnestroom. Maar het aanbod 
van zonnepanelen is overweldigend,  

het aantal merken en leveranciers niet  
te overzien en de prijzen zeer uiteenlopend.  

Welke fabrikanten bieden kwaliteit?

 De kosten 
van zonnestroom
systemen zijn 
sterk gedaald”

kijkje 
in de  
fabriek
14 merken  
zonnepanelen die  
we aanraden 

Aleo Solar 
Atersa 
Bisol 
BYD 
Canadian Solar 
Hanwha Q-Cells 
Hareon Solar 
JA Solar 
Kyocera 
LDK Solar
Sharp Electronics   
      Europe  
Solarwatt 
SolarWorld 
Suntech

14
merken 
die we  

aanraden

alle
inspecties 

waren 
positief

samen met onze Europese zuster
organisaties, deskundigen in om de 
fabrieken waar ze worden gemaakt 
te inspecteren. Zulke fabrieksinspec
ties, zogeheten ‘audits’, zijn het beste 
instrument om te bepalen welke 
fabrikanten constant goede kwaliteit 
leveren. Voor grote zakelijke klanten, 
zoals investeerders in zonneparken, 
zijn zulke inspecties gemeengoed. 
De uitkomst van onze inspecties is 
hoopgevend, want bij alle onder
zochte fabrieken is het kwaliteits
niveau goed. De inspecteurs zagen 
een duidelijke trend naar meer en 
 betere kwaliteitscontroles. In het ka
der hiernaast staat welke 14 merken 
we op grond van de fabrieksbezoe
ken kunnen aanraden. 

niet welkom
Er is helaas ook een aantal merken 
zonnepanelen waar onze inspec
teurs geen kijkje konden nemen in de 
fabriek, waaronder grote namen als 
Hanergy (Ikea), REC Solar, Trina Solar 
en Yingli. Soms kwam dat door een 
weigering van de fabrikant. Ande
ren lieten weten dat het niet schikte, 
omdat bijvoorbeeld de productie 
net werd verplaatst naar een andere 
fabriek. Een veeg teken; waarschijnlijk 
zal een fabrikant die (nog) niet alles 
op orde heeft, niet meewerken aan 
ons onderzoek. Maar hoe zit het >> 

Levensduur
Barstjes kunnen  
de levensduur van 
een zonnepaneel 
verkorten. Dit 
manco is niet met 
het blote oog te 
zien (bovenste 
foto). Wanneer je 
een ‘elektrolumi-
nescentie’-scan 
van het paneel 
maakt, zijn de 
barstjes wel zicht-
baar (onderste 
foto). 
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met de fabrikanten die aangeven dat 
het ‘door omstandigheden’ niet kan? 
Daarom doen we geen uitspraken 
over deze merken. 

Samen inkopen
Wie panelen wil aanschaffen, kiest 
met een gerust hart één van de 14 
merken in het kader op pagina 31. 
Panelen van die merken zijn te koop 
via tal van leveranciers. Maar met een 
goede kwaliteit zonnepanelen ben je 
er helaas nog niet. Bij de installatie 
kan veel fout gaan, in de meterkast 
of op het dak. En dan hebben we 
het nog niet eens over omvormers 
gehad… Veel consumenten weten 
dan ook niet waar te beginnen bij de 
aanschaf van zonnepanelen. 
Ziet u zonnepanelen wel zitten, maar 
stelt u de aanschaf uit? U bent de 
enige niet. Daarom start de Consu-
mentenbond het Zonnecollectief: 
een gezamenlijke inkoopactie voor 
zonnepanelen. Door mee te doen 
verzekert u zich van een kwalitatief 
goed, scherp geprijsd aanbod en 
langdurige nazorg. Wij hebben alle 
kleine lettertjes gelezen en de beste 
voorwaarden bedongen. Zowel de 
producenten van de aangeboden 
zonnepanelen als de omvormers zijn 
op kwaliteit onderzocht, inclusief een 
check op maatschappelijk verant-
woord ondernemen. 
Voor deze actie werken we samen 
met Vereniging Eigen Huis, vanwege 
zijn expertise met inkoopacties voor 
zonnepanelen. Steekproefsgewijs 
controleren inspecteurs de geïnstal-
leerde systemen ter plaatse, om te 
garanderen dat alles volgens de stren-
ge eisen verloopt. Zo heeft u zonder 

ingewikkelde  
kweStie: garantie 
Garantie is ingewikkeld bij zonnepanelen. 
Er zijn vier soorten garantie waar u mee 
te maken krijgt bij de aanschaf van een 
zonnestroomsysteem. 

Productgarantie
Zit zowel op de zonnepanelen als op de 
omvormer (een omvormer zet de ge
lijkstroom van de panelen om in wissel
stroom). Is van toepassing op defecten, 
niet op een geleidelijke achteruitgang van 
de opbrengst. Op omvormers is 5 jaar het 
minimum, op zonnepanelen 10 jaar. (Veel) 
langer komt ook voor.

Vermogensgarantie
Van toepassing op geleidelijke achteruit
gang van de opbrengst. Na 25 jaar is vaak 
nog 80% van het vermogen gegarandeerd. 
Beter komt ook voor. Het liefst zien we 
een ‘lineaire’ vermogensgarantie; zie onze 
website voor meer uitleg.

Garantie op de installatie
Van toepassing als bijvoorbeeld een 
aansluiting niet goed is en problemen ver
oorzaakt. Duur: 18 maanden tot 10 jaar.

Systeemgarantie
Optionele garantie van de leverancier op 
een goede werking van het hele systeem.  
U hoeft niet uit te zoeken waar het pro
bleem zit: een consumentvriendelijke 
garantie. 

 Vraag door 
naar de expertise 
en ervaring van  
de installateur  
die bij u aan  
huis komt”

gedoe een compleet geïnstalleerd 
zonnestroomsysteem op uw dak.
Ook met de garantie zit het goed: 
als deelnemer aan onze inkoopactie 
krijgt u 10 jaar systeemgarantie, geeft 
de producent van panelen en omvor-
mers 10 jaar productgarantie, en zit 
op de zonnepanelen een vermogens-
garantie (zie kader links) van 97,5%, 
lineair afnemend tot 80% na 25 jaar. 

Zelf doen?
Houdt u de keus liever in eigen hand? 
Hier een aantal tips: 
• Vraag door naar de expertise en er-
varing van de installateur die bij u aan 
huis komt. Het keurmerk Zonnekeur 
(zonnekeur.nl) geeft enig houvast 
bij het kiezen van een installatiebe-
drijf, maar biedt helaas onvoldoende 
garantie dat elke installateur van dat 
bedrijf een deskundig en ervaren 
zonne-energie-installateur is. 
• Opteer voor een systeem met mo-
nitoring, zodat u de opbrengst goed 
kunt volgen. 
• Probeer bij de leverancier te achter-
halen wie verantwoordelijk is voor de 
garantie. Mooi zo’n garantie van 20 
jaar, maar als je een kantoor in China 
moet bellen bij een probleem, heb je 
er misschien niet veel aan. Verze-
kerde garanties vergroten de kans 
op een goede afloop als een bedrijf 
failliet gaat.
• Heeft u een dak dat gedeeltelijk 
in de schaduw ligt? Vraag dan naar 
de mogelijkheden met zogenoemde 
micro-omvormers of optimizers. 
• Hikt u aan tegen de investering? 
Vraag uw gemeente naar de mogelijk-
heden voor een duurzaamheidslening. 
Of kijk op ikinvesteerslim.nl. <<

Een primeur voor de Consumenten
bond: een collectieve inkoopactie voor 
compleet geïnstalleerde zonnestroom
systemen. Wij hebben alles uitgezocht 
en stellen strenge kwaliteitseisen aan 
de producten en installatie. De zonne
panelen zijn van een in ons onderzoek 

goed bevonden merk en hebben (met 
een capaciteit van 270 wattpiek) een 
bovengemiddeld vermogen. 
Met onze Dakcheck op internet ziet u 
vlot hoeveel u gaat besparen. Zie voor 
meer informatie consumentenbond.nl/
zonnecollectief 

Het Zonnecollectief
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 van cel tot  
zonnepaneel

2. De vijf lagen van het zonnepaneel worden 
samengevoegd (‘gelamineerd’) in een soort 
oven. Zorgvuldige laminatie is cruciaal 
voor onder andere de elektrische veiligheid 
en de levensduur van het paneel. Vocht mag 
nooit kunnen binnendringen. Delaminatie 
(het loslaten van een laag) is te herkennen 
aan ‘bubbels’ in het paneel en is funest voor 
een goede werking.

1. een zonnepaneel bevat meestal 60 losse 
zonnecellen. De cellen binnen een paneel 
moeten precies gelijk van vermogen en 
kleur zijn. De cellen worden in rijen aan 
elkaar gesoldeerd, handmatig of machinaal. 
Hierbij mogen geen barstjes in de fragiele 
cellen ontstaan. 

3. De behuizing en de aansluitingen moeten 
waterdicht zijn. Het voorkomen van druk 
op de cellen is essentieel. scherpe randen 
mogen niet.

De lagen Van boVen naar beneDen:

• glas

• polymeerfolie

• gesolDeerDe Zonnecellen

• polymeerfolie

• isolerenDe acHterfolie, soms glas

4. aan het eind van de productielijn moet de 
elektrische isolatie gecontroleerd worden. 
met een speciale lamp (‘flasher’) checkt  
de fabrikant het vermogen. Daarna vindt 
sortering plaats. goede fabrikanten doen 
nog extra kwaliteitstests.

 op onze site
Meer informatie? consumenten-
bond.nl/zonnepanelen
Meepraten? consumentenbond.
nl/praatmee-energie 

Zo heb-
ben we 
onder-
Zocht

onze inspecteurs 
bezochten fabrie-
ken en bekeken 
alles wat voor 
kwaliteitsbewa-
king van belang 
is. Ze namen alle 
technische aspec-
ten van de produc-
tie onder de loep en 
focusten daarbij op 
de vier belangrijk-
ste stappen in het 
productieproces 
(zie Van cel tot 
zonnepaneel). 
ook beoordeelden 
de inspecteurs de 
foutenafhandeling, 
de procedures voor 
wijzigingen in het 
productieproces 
en bekeken zij de 
bewijzen dat er 
regelmatig door 
onafhankelijke 
partijen controles 
worden uitgevoerd 
op machines en 
testapparatuur.
De helft van de 
onderzochte 
fabrieken staat 
in europa, 40% 
in china. goede 
fabrikanten zijn  
overal. europese 
paneelfabrikan-
ten gebruiken 
vaak ook chinese 
zonnecellen in 
hun productie, en 
chinese fabri-
kanten europese 
machines. 

cHecK 
verloopt  

de productie 
zorgvuldig?

cHecK
worden er regel-
matig onafhan-

kelijke controles 
uitgevoerd?

40%
van de onder-

zochte fabrieken 
staat in china
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