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Stijgende prijzen en langere wachttijden voor 
zonnepanelen en warmtepompen

SAMENVATTING

Issues

Perspectief

Zonnepanelen (Hybride) warmtepomp Isolatie

• Stijgende vraag door hoge energieprijzen.
• Er is tekort aan installateurs dat groeit in de

komende jaren.
• Er is wereldwijd een tekort aan chips.
• Grote Chinese afhankelijkheid leidt tot instabiele

toeleveringsketens door stroomcrises en
politieke situaties.

• Schaarste aan materialen wereldwijd van
onderdelen van een zonnepaneel.

• Wachttijden zullen stijgen door arbeidstekort,
materiaalschaarste en groeiende vraag.

• De verwachting is dat de prijzen voor
zonnepanelen de komende jaren gaan stijgen

mede door materiaalschaarste.
• China blijft voorlopig wereldmarktleider in de

zonnepanelenindustrie waardoor instabiliteit in
toeleveringsketens blijft.

• De prijs van isolatiemateriaal stijgt, met name
voor PUR en PIR.

• Vraag naar isolatiemateriaal stijgt fors door
hoge energieprijzen en overheidsbeleid.

De verwachting is dat de prijzen voor 
isolatiemateriaal (PUR & PIR) de komende jaren 
gaan stijgen vanwege:

• de beperkte productiecapaciteit van MDI
waardoor een schaarste ontstaat

• de grote vraag naar MDI vanwege
multifunctionaliteit.

Ondanks de groeiende vraag is er geen tekort aan 
arbeidskracht.

De wachttijden voor (hybride) warmtepompen 
zullen stijgen in de komende jaren door:
• de vraag die onverminderd blijft stijgen door

(o.a.) verwachte normering. De verwachting is dat
vraag gaat pieken vanaf 2026

• de verwachting dat er op korte termijn geen
oplossing is voor het arbeidstekort vanwege
branche overstijgende arbeidskrapte

• dat er geen oplossing te verwachten is op korte
termijn voor het chiptekort. Wachttijden voor
chips zullen niet afnemen.

• Stijgende vraag door voordelige omstandigheden
(hoge energieprijzen en overheidsbeleid).

• Er is tekort aan installateurs dat groeit in de
komende jaren.

• (Hybride) warmtepompen kunnen niet geleverd
worden door een wereldwijd tekort aan chips.
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Stijgende prijzen en langere wachttijden voor 
zonnepanelen en warmtepompen

SAMENVATTING

Lange wachttijden maar de vraag blijft toenemen door hoge 

energieprijzen en overheidsbeleid

Er zijn op dit moment lange wachttijden voor verduurzamingsmaatregelen 
door een tekort aan installateurs in de elektrotechniek en door tekorten aan 
materialen (zoals chips en staal). Dit geldt specifiek voor de installatie van 
zonnepanelen en warmtepompen (respectievelijk circa 6 en 12 maanden 
wachttijd). Ondanks het tekort zal de vraag naar verduurzamingsmaatregelen 
alleen maar toenemen de komende jaren. Oorzaken hiervoor zijn de hoge 
energieprijzen en overheidsbeleid waarin verduurzaming wordt gestimuleerd 
en/of verplicht. 

De vraag naar zonnepanelen blijft stijgen ondanks spanningen in de 

markt

Nederland is in grote mate afhankelijk van Chinese zonnepanelen. Deze 
zonnepanelen kenden hoge prijzen en langere wachttijden de afgelopen tijd. 
Oorzaken hiervoor zijn onder andere de stroomcrises in China en de lange 
wachttijden voor chiptekorten. De verwachting is dat Nederland en Europa 
zeker de komende paar jaren nog afhankelijk blijven van Chinese 
zonnepanelen. China onderneemt actie om de stroomcrises te ‘tackelen’. De 
bouw van nieuwe elektriciteitscentrales kost echter tijd en bovendien spelen 
weersomstandigheden (waterkracht) ook een belangrijke rol wat het 
onvoorspelbaar maakt. 

De markt voor de (hybride) warmtepomp kan de toenemende vraag 

niet aan 

Door nieuwe wetgeving is een (hybride) warmtepomp vanaf 2026 verplicht 
bij vervanging van een cv-ketel. Hierdoor zijn er vanaf 2026 grofweg circa 
4.400 extra monteurs (fte) nodig om aan de vraag naar warmtepompen te 
voldoen, terwijl de verwachting is dat het tekort aan monteurs de komende 
jaren alleen maar zal toenemen.  Het is onzeker of de Nederlandse (en 
Europese) markt de stijgende vraag aan kan. In 2021 was de Europese 
import vanuit China verdubbeld ten opzichte van 2020. Om te voorkomen 
dat China de markt overneemt, kondigde verschillende Europese 
producenten investeringen aan om de productiecapaciteit in Europa op te 
schalen.

Stijgende vraag naar isolatiemaatregelen ondanks gestegen 

materiaalprijzen

Ondanks een forse stijging van de vraag zijn er korte wachttijden voor de 
installatie van isolatiemateriaal. Dit komt omdat er geen specifieke 
elektrotechnische kennis nodig is bij de installatie van isolatie. Risico op 
mindere installatiekwaliteit is hierdoor wel aanwezig. De stijging van de 
prijzen voor isolatiemateriaal zorgen niet voor minder vraag bij de 
consumenten. De oorzaak hiervan lijkt de snelle terugverdientijd te zijn.
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Leeswijzer

LEESWIJZER

Dit onderzoek is door Berenschot uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis. In deze rapportage wordt ingegaan op de oorzaken van 
de lange wachttijden voor installatie van drie verduurzamingsmaatregelen: 
• Zonnepanelen
• (Hybride) warmtepompen
• Isolatie

Allereerst wordt ingegaan op de algemene oorzaken van de toenemende wachttijden. Vervolgens is er per verduurzamingsmaatregel een 
verdiepende analyse uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de wachttijden en prijsontwikkelingen van deze verduurzamingsmaatregelen. 



1) Warmte365 Hoe ontwikkelen de wachttijden voor isolatie zich? 2) NOS (2022) Warmtepompen in 2026: realisatie afhankelijk van kosten en genoeg personeel 3) Technisch Werken (2022) Wachttijden voor 
warmtepompen en zonnepanelen lopen op in 2022 4) Warmte 365 Hoe ontwikkelen de wachttijden voor warmtepompen zich? 5) Installatiebranche Factsheet arbeidsmarkt 2018
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Lange wachttijden voor verduurzamingsmaatregelen door 
tekort aan installateurs in de elektrotechniek

AANLEIDING

Wachttijden voor verduurzamingsmaatregelen lopen op

De energietransitie stuwt de groei naar verduurzamingsmaatregelen 
zoals zonnepanelen, (hybride) warmtepompen en isolatie bij 
huishoudens. Doordat veel huiseigenaren nu hun huis willen 
verduurzamen is er te weinig capaciteit om deze 
verduurzamingsmaatregelen te installeren. Vooral de wachttijden voor 
installaties van zonnepanelen en warmtepompen stijgen. De installatie 
van zonnepanelen kan soms wel enkele maanden op zich laten wachten. 
Voor warmtepompen geldt soms wel een wachttijd van meer dan een 
jaar1,2,4. De wachttijden voor isolatie lopen uiteen van enkele dagen tot 
meerdere weken.3
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Isolatie

= Onzekerheidsmarge

Wachttijden voor installatie (in maanden) rond medio 2022

Lange wachttijden zijn onder andere het gevolg van krapte op de 

arbeidsmarkt

De grote vraag naar verduurzamingsmaatregelen zorgt voor een hogere 
werkdruk bij installatiebedrijven. Tegelijkertijd kampen de 
installatiebedrijven met een tekort aan technisch geschoold personeel, 
ondanks de stijging in lonen voor monteurs en elektromonteurs. Als 
gevolg van de loonstijgingen onder het personeel gaan de prijzen voor de 
consument ook omhoog. Ondanks de hogere prijzen krijgen 
installatiebedrijven steeds meer aanvragen waardoor de wachttijden 
oplopen.

Specifiek tekort aan installateurs in de elektrotechniek

In 2020 lag het aantal onvervulbare installatievacatures nog op 11%, in 
2021 verdriedubbelde dit naar 30%. Op dit moment is er in Nederland 
zelfs een tekort van 20.000 mensen in de installatietechniek.

De verwachting is dat de vraag naar installateurs zich in de komende 
jaren doorzet naar 40.000.2  Vooral de vraag naar elektromonteurs, nodig 
voor installatie van zonnepanelen en (hybride) warmtepompen, neemt 
toe. In 2018 werkten er in totaal 124.000 mensen in de 
installatiebranche waarvan 69.000 in het elektrotechnisch vakgebied. 
Een tekort van 20.000 tot 40.000 mensen is dus een significant tekort.5



1) Google Trends. 2) Multiscope. (2022). Huishoudens willen investeren in zonnepanelen 3) NVDE. Terugverdientijd verduurzamingsmaatregelen 6

Stijgende vraag naar verduurzamingsmaatregelen zet 
door in 2023

TOENEMENDE VRAAG

De eigen portemonnee blijkt belangrijkste factor in het 

verduurzamen van woning

Uit onderzoek van Multiscope2 blijkt dat bijna de helft (49%) van de 
Nederlanders alleen wil investeren in duurzame aanpassingen voor hun 
huis wanneer dit een kostenbesparing oplevert. Duurzaamheid staat op 
de tweede plaats. Dit duidt dat de hoge energieprijzen de grootste driver 
is achter de toenemende vraag naar verduurzamingsmaatregelen in 
woningen. Een onlangs verschenen rapport van NVDE laat zien waarom 
de vraag van consumenten toeneemt: zonnepanelen, (hybride) 
warmtepompen en isolatiemaatregelen zijn inmiddels vaak binnen 6 jaar 
terug te verdienen.3

Russische invasie zorgt voor explosieve groei van vraag naar 

verduurzamingsmaatregelen bij consumenten

Door de Russische invasie in Oekraïne zijn de olie- en gasprijzen fors 
gestegen. Voor veel consumenten is de energierekening daardoor ook 
omhoog gegaan. Als gevolg van de stijgende gasprijzen is de 
verduurzaming van huishoudens een aantrekkelijke(re) investering 
geworden. Echter er is ook een duidelijke seizoenstrend te zien. Dit is te 
zien in de online zoekinteresse (zie onderstaand figuur).1 Er zijn voor 
zowel zonnepanelen als warmtepompen duidelijke pieken te zien rond 
februari 2022. Ook de aankondiging van een verplichte warmtepomp op 
17 mei 2022 zorgde voor grote online zoekinteresse. 
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1) NOS. Vanaf 2026 hybride warmtepomp of variant verplicht bij vervanging cv-ketel 2) RVO. ISDE: stand van zaken 3) NOS. Europese Commissie wil 200 miljard euro steken in slecht geïsoleerde gebouwen. 
4) Warmte365. Wat betekent het nieuwe beleidsprogramma gebouwde omgeving voor de warmtesector? 5) RVO isolatiemonitor
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Overheidsbeleid stimuleert de vraag naar 
verduurzamingsmaatregelen voor huishoudens
Verplichting (hybride) warmtepomp vanaf 2026 bij vervanging cv-

ketel

De interesse en vraag naar warmtepompen groeide exponentieel in het 
eerste kwartaal (zie vorige slides). Bijkomend kondigde het kabinet 
medio mei aan dat vanaf 2026 een (hybride) warmtepomp verplicht 
wordt bij vervanging van een cv-ketel1. Door het beleid van de overheid 
is de verwachting dat deze groei de komende jaren toeneemt.

Subsidies belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid

Om duurzame maatregelen te stimuleren geeft de overheid verschillende 
subsidies uit. De Investeringssubsidie Duurzame Energie en 
Energiebesparing (ISDE) is daar een van en richt zich specifiek op 
verduurzamingsmaatregelen voor huiseigenaren. In 2022 is er €228 
miljoen budget beschikbaar (zowel voor particulieren als zakelijk 
gebruik) voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, 
isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet.2

Europese wetgeving kan groei naar verduurzamingsmaatregelen 

versnellen

Naar aanleiding van nieuwe Europese wetgeving (Fit for 55) kondigde 
Minister De Jonge nieuwe plannen aan voor woningen.3 De nadruk ligt op 
het uitfaseren van energielabels E, F en G. In de praktijk betekent dit dat 
1,5 miljoen koopwoningen en 1 miljoen huurwoningen geïsoleerd 
moeten zijn in 2030.4 Door de nieuwe plannen kan de vraag naar 
isolatiemateriaal verder stijgen in de komende jaren. Zowel in 2019 als 
2020 werden er jaarlijks al bijna 1,3 miljoen isolatiemaatregelen per jaar 
bij woningen geplaatst. 5  Uitgaande van 2 à 3 maatregelen die nodig zijn 
per woning om de stijging van het energielabel te bewerkstelligen, zijn er 
tot 2030 in totaal 5 à 7,5 miljoen isolatiemaatregelen nodig om aan de 
nieuwe wetgeving te voldoen (0,7 à 1,1 miljoen per jaar tot 2030). Het is 
niet vast te stellen of dit aantal per jaar extra geïsoleerd zal worden 
bovenop wat er sowieso al geïsoleerd zou worden. Wij verwachten dat er 
hier een overlap is en dat daarom de wachttijden voor 
isolatiemaatregelen niet significant zullen toenemen in de komende 
jaren.
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De vraag naar zonnepanelen blijft stijgen ondanks vele 
spanningen in de markt

SAMENVATTING: ZONNEPANELEN

Ondanks groeiend arbeidstekort en stijgende prijzen blijven 

zonnepanelen aantrekkelijk voor consumenten

Door de hoge energieprijzen blijft de vraag naar zonnepanelen 
onverminderd hoog. Echter, de arbeidskrapte in de installatiemarkt kan 
de groei van zonnepanelen tegenhouden. De verwachting is dat de 
arbeidskrapte in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daarnaast 
is, ondanks innovatie van zonnepanelen, de prijs gestegen in het 
afgelopen jaar. Dit komt door de materiaalschaarste en krapte op de 
arbeidsmarkt. Desondanks blijft de terugverdientijd stabiel dankzij de 
hoge stroomprijzen. Hierdoor blijft het voor consumenten aantrekkelijk 
om te investeren in zonnepanelen. 

China blijft op korte en middellange termijn wereldmarktleider op 

het gebied van zonnepanelen

De Nederlandse afhankelijkheid van China in de zonnepanelenindustrie 
blijft voor nu. De grote productiecapaciteit en het Chinese bezit van vele 
benodigde materialen voor zonnepanelen duiden erop dat in de 
komende jaren blijvend zonnepanelen uit China zullen komen. Dit houdt 
wel in dat de toeleveringsketen van zonnepanelen gevoelig blijft voor:
• de aanhoudende stroomtekorten in China die de productiecapaciteit

aantasten

• de containerprijzen die na een flinke stijging in 2021 nu weer aan het
dalen zijn, maar nog steeds niet op het niveau zitten van voor COVID

• China’s politieke situaties met Oeigoeren en Taiwan die mogelijk
kunnen leiden tot conflictsituaties, hetgeen de productiecapaciteit van
zowel zonnepanelen als chips kan aantasten.

Wereldwijd chiptekort raakt ook de industrie voor zonnepanelen

Na de COVID-pandemie is het tekort aan chips wereldwijd fors 
toegenomen. De verwachting is dat het chiptekort de komende tijd zal 
aanhouden door de huidige lange wachttijden, de beperkte 
productiecapaciteit en de beperkte mogelijkheid om chips te recyclen. De 
EU is vanwege de schaarste en geopolitieke afhankelijkheid een 
stimuleringsbeleid gestart om de productie van chips naar Europa te 
halen. Echter gezien de hoge complexiteit van fabrieken en lange 
wachttijden voor machines zal dit op korte en middellange termijn geen 
tot weinig impact hebben. 
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De toeleveringsketens en prijzen van drie belangrijke 
onderdelen van een zonnepaneel staan onder druk

SAMENVATTING

• Wereldwijd chiptekort leidt tot een tekort aan
omvormers. Ook tekorten in andere
industrieën.

• Productie voornamelijk in Zuid-Korea en
Taiwan. Geopolitieke situatie met China kan
wachttijden doen oplopen in geval van
escalatie.

• Tekort aan grondstoffen voor de
staalindustrie door Russische invasie in
Oekraïne.

• Hoge materiaalprijzen

• Grote Nederlandse afhankelijkheid China
(80%) door goedkope arbeid en goedkope
productie.

• Prijs en betrouwbaarheid toeleveringsketens
vanuit China onder druk door:
• de stroomcrises in China
• de containerprijzen
• politieke situaties China (Oeigoeren &

Taiwan).

Het paneel De constructieDe chip

Issues

Perspectief

• Chiptekort niet opgelost op de middellange
en lange termijn door lange wachttijden en
vele industrieën die bediend moeten
worden.

• Afhankelijkheid zal blijven van Zuid-Korea
en Taiwan. Investeringen in Europese
chipmarkt in opkomst maar hebben niet op
korte termijn impact.

• Chinese afhankelijkheid zal blijven (ook op
lange termijn) vanwege goedkope arbeid en
goedkope productie.

• Risico van stroomcrises blijft maar Chinese
overheid neemt maatregelen.

• Containerprijzen dalen momenteel fors.
• Politieke situatie China blijft een risico.

• Verwachting is dat verloren
productiecapaciteit in Oekraïne snel
vervangen kan worden op andere locaties
door relatief simpel productieproces.

• Materiaalprijzen staan aanhoudend onder
druk door toegenomen vraag sinds
economische groei na de COVID-pandemie.



1) CBS De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen 2) CBS. Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio
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De vraag naar zonnepanelen blijft onverminderd hoog 
door extreem hoge energieprijzen

ZONNEPANELEN

Gestegen energieprijzen maken zonnepanelen extra aantrekkelijk 

voor huishoudens

De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat veel consumenten kijken naar 
de aanschaf van zonnepanelen. In juli 2021 lag de gemiddelde 
energieprijs (elektriciteit + gas) nog op €1.568 per jaar. Een jaar later is 
deze prijs gestegen naar €2.869, een stijging van 83%.1 Er is geen 
onderbouwde inschatting te maken op een mogelijke daling van deze 
prijzen op korte termijn vanwege de geopolitieke situatie in Oost-Europa.

Ook de salderingsregeling, subsidie voor zonnepanelen, maakt 
zonnepanelen extra aantrekkelijk voor huishoudens. Echter, vanaf 2025 
zal deze subsidie stapsgewijs worden afgebouwd. De verwachting is dat 
de wachttijden tot en met 2025 alleen maar zullen oplopen door de 

aanhoudende vraag en het toenemende arbeidstekort. Na 2025 zal 
de energieprijs en de prijs van accu’s steeds bepalender worden voor de 
terugverdientijd van zonnepanelen waarmee de vraag minder zeker is. 
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1) Zie slide 11 2) Business Insider NL (2022). Prijzen van zonnepanelen én stroom fors omhoog: wat doet dat met de terugverdientijd?
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Ondanks innovatie van is de prijs afgelopen jaar gestegen als gevolg van 
materiaalschazonnepanelenarste en krapte op arbeidsmarkt

ZONNEPANELEN

Door hogere grondstofprijzen en installatiekosten stijgt de prijs van 

zonnepanelen

Een deel van de stijging in prijs van de zonnepanelen is te verklaren door 
de hogere investeringskosten bij installateurs door het aannemen van 
meer personeel, de omscholing van personeel en hogere salariskosten als 
gevolg van het stijgende arbeidstekort. Een deel van de prijsstijging is 
ook te verklaren door de hogere grondstofprijzen van zonnepanelen 
(zoals koper, staal en halfgeleiders).1

Terugverdientijd blijft stabiel dankzij hogere stroomprijzen

Bij hogere prijzen voor zonnepanelen is de verwachting dat het minder 
aantrekkelijk wordt om zonnepanelen aan te schaffen. Echter door de 
hogere stroomprijzen in Nederland is de terugverdientijd nagenoeg 
gelijk gebleven (zie onderstaande figuur). De huidige gascrisis maakt een 
(sterke) daling in stroomprijzen op korte termijn (<1 jaar) niet 
waarschijnlijk, maar mochten de stroomprijzen in Nederland weer dalen 
(en de prijs van zonnepanelen gelijk blijven), dan is het wel de 
verwachting dat de terugverdientijd stijgt. 
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1) Bi-faciale zonnepanelen hebben eigenschappen dat ze aan beide zijden licht kunnen omzetten naar energie 2) SolarMagazine. 3) IEA Renewable Energy Market Update 2021 4) Drewry World Container Index
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Stijgende grondstofprijzen grootste oorzaak stijging 
prijs zonnepanelen

ZONNEPANELEN

Prijs en productiecapaciteit zonnepanelen sterk afhankelijk van prijs 

en beschikbaarheid grondstoffen

Verschillende (recente) incidenten hebben de prijzen van (materialen van) 
zonnepanelen al eerder doen stijgen (zie figuur rechts). In 2020 steeg de 
prijs van glas, door de toenemende vraag van (bi-faciale1) zonnepanelen 
wereldwijd. Door het tekort aan glas en de daaropvolgende prijsstijgingen, 
werd de productie van zonnepanelen in China flink teruggeschroefd.2  Naast 
de prijsstijgingen van glas kwamen er medio 2020 andere tekorten bij die 
leidden tot een verstoring van de markt voor zonnepanelen. De prijs van 
staal steeg mede door de oorlog in Oekraïne, waar veel grondstoffen voor de 
staalproductie vandaan komen. Ook de prijs van koper steeg met bijna 40% 
als gevolg van herstellende economieën van onder andere China.3 

Na forste stijging in 2021 dalen de containerprijzen weer

Door de stijgende olieprijzen zijn de prijzen voor containers flink gestegen 
met als gevolg hogere prijzen voor zonnepanelen in 2021.4 De figuur 
rechtsonder illustreert de gestegen containerprijzen voor containers vanuit 
Shanghai naar Rotterdam. Op het moment (augustus 2022) zien we een 
dalende trend in de containerprijzen van China richting Europa als gevolg 
van de dalende olieprijs en de teruglopende tekorten na Corona. Dit heeft 
een positief effect op de prijs van zonnepanelen vanuit China. 

Containerprijzen van Shanghai (China) naar Rotterdam (2016-2022)

Stijgende prijzen grondstoffen voor zonnepanelen in 2020/2021 3



Europese afhankelijkheid van China groeit in de zonnepanelen-

industrie na faillissementen

De afhankelijkheid van China op het gebied van zonnepanelen is groot. Op 
dit moment komt ongeveer 80% van de (materialen van) zonnepanelen in 
Nederland uit China. Deze grote afhankelijkheid zorgt dat onze 
toeleveringsketen zeer gevoelig is voor de Chinese markt.1 De enorme 
vraag naar zonnepanelen in Nederland (en Europa) laat de afhankelijkheid 
van China toenemen. Zoals in de onderstaande figuur te zien is, groeit de 
import van materialen voor zonnepanelen fors in de afgelopen jaren. 
Daarnaast ging in 2017 een grote Duitse maker van zonnepanelen 
(SolarWorld) failliet. Al in een eerder stadium werd een andere grote 
Duitse fabrikant van zonnepanelen (Q-cells) failliet verklaard. 

1) FD (2021). Nederland zit voorlopig vast aan zonnepanelen uit China. 2) IEA (Juli 2022). Special Report on Solar PV Global Supply Chains 3) Polysilicum is een grondstof voor een zonnepaneel bestaande uit kleine
kristallen die het materiaal zijn typische metaalvlokeffect geven 4) Wafers is een heel dun halfgeleidermateriaal wat gebruikt wordt in zonnepanelen
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Afhankelijkheid van China in de zonnepanelenindustrie
afgelopen jaren fors gegroeid

ZONNEPANELEN

Een van de redenen voor de faillissementen is de hevige concurrentie van 
Chinese bedrijven in de sector. Na faillissementen van grote fabrikanten 
is de import vanuit China alleen maar toegenomen vanaf 2017 (zie 
figuren linksonder).2 Dit zorgt voor weinig diversificatie in de 
toeleveringsketen wat de toelevering afhankelijk maakt van China. 

Productie van een zonnepaneel in vier stappen

Export volumes (miljard euro) materialen zonnepanelen over laatste 10 jaar2

Wafer

Belangrijkste fases in productie van een zonnepaneel1

Cel ModulePolysilicum

1. Polysilicum3 – In de eerste stap wordt puur polysilicum gemaakt. Hier
worden grote brokken van gemaakt.

2. Wafers4 – Van polysilicum worden vervolgens ‘wafers’ gemaakt. Dit zijn soort
platen van polysilicum.

3. Cel – Vervolgens worden van die platen (wafers) zonnecellen gemaakt.
Daarna krijgt de cel een positieve en een negatieve lading.

4. Paneel/module - Over de cellen worden nu glasplaten geplaatst. Vaak
worden er meerdere cellen in 1 paneel samengevoegd.



Er wordt gewerkt aan een noodplan om zulke stroomcrises in het vervolg 
beter op te vangen maar zulke stroomcrises kunnen ervoor zorgen dat de 
zonnepanelenindustrie niet aan de vraag kan voldoen.2

Wereldwijde chiptekort raakt ook de zonnepanelenindustrie

Het chiptekort leidt op twee manieren tot problemen voor 
omvormerfabrikanten. De fabrieken waarin de omvormers worden gemaakt 
hebben chips nodig én omvormers hebben zelf chips nodig. Het chiptekort is 
ontstaan gedurende de COVID-pandemie als gevolg van de teruggeschroefde 
productie en door de opkomst van cryptocurrency en elektrische auto’s. De 
opkomst van cryptocurrency zorgt voor meer vraag naar zowel chips als 
energie in China. Daarnaast werden Chinese chipfabrikanten op de zwarte 
lijst gezet gedurende de handelsoorlog tussen de VS en China, en zijn er grote 
branden geweest bij fabrieken van chips leveranciers.3

De verwachting is dat het chiptekort de komende tijd zal aanhouden door de 
huidige lange wachttijden, de beperkte productiecapaciteit en de beperkte 
(technische en economische) mogelijkheid om chips te recyclen.4  De EU is 
vanwege de schaarste en geopolitieke afhankelijkheid een stimuleringsbeleid 
gestart om de productie van chips naar Europa te halen. Echter gezien de hoge 
complexiteit van fabrieken en lange wachttijden voor machines zal dit op 
korte en middellange termijn nog geen tot weinig impact hebben. 

1) Solar Magazine. Stroomcrisis China: provincies zetten fabrieken op rantsoen, ook producenten zonnepanelen getroffen. 2) Solar Magazine. Nieuwe stroomcrisis China: fabrikanten verlagen productie van 
zonnepanelen. 3) Solar365. Wereldwijd chiptekort raakt ook solarindustrie 4) Volkskrant. Waarom het tekort aan chips ook dit jaar zal aanhouden
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Stroomcrises en chiptekorten verstoren de reeds 
instabiele zonnepanelenindustrie

ZONNEPANELEN

Stroomcrisis (o.a.) oorzaak van lage productiecapaciteit China

China is getroffen door een stroomcrisis in 2021. Doordat de Chinese 
economie terugkrabbelde na Corona, steeg de vraag naar energie en 
daardoor stegen de prijzen. De stroomcrisis doet de grondstofprijzen 
(van o.a. staal) stijgen en daardoor ook de prijzen voor zonnepanelen.1

Na de stroomtekorten in 2021 heeft de Chinese regering ingezet op meer 
steenkool om de elektriciteitsproductie op te schroeven. 
De problemen zijn echter nog niet opgelost. In Augustus 2022 was er 
opnieuw een stroomcrisis in de provincie Sichuan. Door aanhoudende 
droogte kon de (zeer impactvolle) waterkrachtcentrale niet voldoende 
elektriciteit produceren. Als gevolg hiervan heeft onder meer JinkoSolar, 
een grote zonnepanelenfabrikant, haar productie fors teruggeschroefd. 

Fabrieken voor polysilicum en 
wafers beperkt door stroom-
rantsoenering in de provincie 
Yunnan. In de provincies Jiangsu
en Zhejiang zitten veel 
fabrikanten van zonnepanelen. 
Ook in deze provincies tasten de 
rantsoenen de 
productiecapaciteit aan.1



1) Business Insider NL. Zonnepanelen kunnen duurder worden door krap aanbod uit China, dat de productie verlaagt door stroomtekorten 2) IEA (Juli 2022). Special Report on Solar PV Global Supply Chains 3) NOS. 
Stroom terug in Chinese fabrieken, maar productieproblemen niet voobij. 4) FD (2021). De rode vlaggen bij 'foute' Chinese zonnepanelen 5) Security.nl. VVD wil opheldering over risico Chinese Zonnepanelen voor 
stroomnet
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Afhankelijkheid van China blijft en daardoor alle 
bijbehorende risico’s ook

ZONNEPANELEN

China domineert de markt voor (grondstoffen voor) zonnepanelen 

en blijft dit voorlopig doen

De verwachting is dat de vraag in Nederland naar zonnepanelen 
aanhoudt. De kans is groot dat de importafhankelijkheid van China 
aanhoudt in de komende jaren. De voornaamste reden voor de blijvende 
afhankelijkheid is de capaciteitsuitbreiding in China. Door die 
capaciteitsuitbreiding zal China al snel richting 95% van de 
wereldproductie van polysilicum en wafers gaan.1 Een andere grote 
driver achter de wereldwijde dominantie van China ligt in de lage 
productiekosten van alle componenten van een zonnepaneel. Gemiddeld 
zijn de kosten in China 10% lager dan in India, 20% lager dan in de 
Verenigde Staten en zelfs 35% lager dan in Europa. Het grote verschil in 
kosten wordt verklaard door lagere energie-, arbeids- en  
investeringskosten.2 Ondanks de stroomtekorten in China blijven de 
elektriciteitskosten lager dan het globale gemiddelde (ongeveer 30%). 
De lage elektriciteitskosten zijn belangrijk omdat de elektriciteitskosten 
bij de productie van polysilicum voor 40% van de totale kosten 
verantwoordelijk zijn. Bij wafers is dit 20%. Deze drivers wijzen erop dat 
China in de komende jaren wereldmarktleider blijft in de 
zonnepanelenindustrie. 

De afhankelijkheid van China brengt veel risico’s met zich mee:

• De stroomcrisis in 2021 liet al zien dat de grote dominantie van China
in de zonnepanelenindustrie, Europa en Nederland kwetsbaar maakt
voor incidenten binnen of rondom China. De verwachting is dat
stroomcrises in de toekomst niet meer zo groot zullen zijn als in 2021
door maatregelen van de Chinese overheid, maar helemaal uitgesloten
zijn stroomcrises niet.3 

• Als de politieke situatie tussen China en Taiwan (en de VS) escaleert
kan dit de zonnepanelenindustrie in China en de chipindustrie in
Taiwan raken. Dit kan het reeds bestaande wereldwijde chiptekort
verder doen oplopen.

• In 2021 zijn Chinese zonnepanelen in Nederland in opspraak geraakt
door de mensenrechtensituatie met Oeigoeren. Het probleem ligt
met name bij de grondstof polysilicium die wordt verwerkt in Xinjiang,
China. Deze regio staat bekend om aantijgingen van dwangarbeid door
Oeigoeren. Volgens het FD blijft, ondanks deze aanwijzingen, keihard
bewijs voor dwangarbeid in de zonne-energiesector uit.4

• Tot slot zijn eind juli 2022 geruchten opgedoken dat 1 miljoen
omvormers uit China voor zonnepanelen via een gelekt wachtwoord

kwetsbaar zijn voor sabotage.5



Warmtepomp
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Markt kan toenemende vraag naar de (hybride) 
warmtepomp niet aan mede door chiptekort

SAMENVATTING: (HYBRIDE) WARMTEPOMP

Arbeidstekort is een storende factor in de markt voor (hybride) 

warmtepompen

Het tekort aan (elektrotechnisch) personeel raakt, naast de markt voor 
zonnepanelen, ook de markt voor (hybride) warmtepompen. De 
verwachting is dat vanaf 2026 circa 4.400 extra monteurs (fte) nodig 
zijn om aan de vraag naar warmtepompen te voldoen. Terwijl de 
verwachting is dat het tekort aan monteurs de komende jaren alleen 
maar zal toenemen. De toenemende vraag is te danken aan de snelle 
terugverdientijd van warmtepompen en de nieuwe wetgeving die het 
verplicht maakt om vanaf 2026 bij vervanging van een cv-ketel, een 
(hybride) warmtepomp aan te schaffen. Tegelijkertijd kan er een 
piekvraag naar cv-ketels ontstaan in de jaren 2026 door mensen die nog 
niet willen overgaan op een (hybride) warmtepomp. 

Wereldwijd chiptekort is ook een bottleneck voor de productie van 

(hybride) warmtepompen

De productielocaties van warmtepompen zijn meer verspreid dan die 
van zonnepanelen. Hierdoor zijn de toeleveringsketens voor de 
materialen van warmtepompen stabieler dan voor zonnepanelen. Echter, 
raakt het wereldwijde chiptekort ook de industrie voor warmtepompen. 
De chips worden voornamelijk gemaakt in Zuid-Korea en Taiwan. De 
geopolitieke situatie tussen China en Taiwan kan in de toekomst 
mogelijk voor grotere chiptekorten leiden. Door de beperkte 
productielocaties van chips zullen we op middellange tot lange termijn 
ook afhankelijk zijn van chipproducenten.
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De vraag stijgt door hoge energieprijzen en overheidsbeleid

De vraag naar hybride warmtepompen (exclusief airco’s) is de afgelopen 
jaren fors gestegen. Volgens data van het CBS1 (zie figuur) is het aantal 
opgestelde warmtepompen in de afgelopen jaren meer dan 
verdrievoudigd. Maar de vraag naar warmtepompen is waarschijnlijk 
nog veel groter. Ook kondigde het kabinet onlangs aan vanaf 2026 een 
hybride warmtepomp verplicht te stellen bij vervanging van een cv-
ketel.2 Daardoor wordt voor de komende jaren verwacht dat de vraag 
alleen maar zal toenemen en vanaf 2026 zelfs exponentieel zal toenemen 
door de veranderde wetgeving. Tegelijkertijd kan er een piekvraag 
ontstaan naar cv-ketels in de jaren tot 2026. Dit zou het gevolg zijn van 
mensen die niet over willen op een hybride warmtepomp en nog voor de 
verplichting een nieuwe cv-ketel willen. 

1) CBS Statline. Warmtepompen 2) NOS (2022) Warmtepompen in 2026: realisatie afhankelijk van kosten en genoeg personeel 3) Warmte 365. Personeelstekort installatiebranche verdubbelt. 4) Ecorys (2021)
Klimaatbeleid en de arbeidsmarkt
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Vraag naar (hybride) warmtepompen neemt toe
maar de markt kan de vraag voorlopig nog niet aan

(HYBRIDE) WARMTEPOMP

De (installatie)markt kan de grote vraag niet aan

Terwijl de vraag blijft stijgen, groeit de aanbodkant niet mee. Het tekort 
aan elektrotechnici blijft groot waardoor warmtepompen maar 
mondjesmaat geïnstalleerd kunnen worden. Het installeren van een  
warmtepomp (2 mandagen) kost meer tijd dan het installeren van een 
cv-ketel (0,5 mandag). Dit zet de installatiemarkt nog meer onder druk.
Volgens Techniek Nederland verdubbelt de komende jaren het
personeelstekort in de (gehele, niet alleen voor warmtepompen)
installatiebranche van 20.000 tot 40.000 mensen, met als gevolg dat de
markt de grote vraag naar warmtepompen niet kan realiseren.3
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Schatting benodigde capaciteit installatie (hybride) warmtepompen:

Volgens de extrapolatie (zie vorige slide) komen er in 2026 per jaar ongeveer 
400.000 warmtepompen, vanwege de nieuwe wetgeving, bij. Per warmtepomp heb je 
2 mandagen nodig, wat neerkomt op 800.000 mandagen per jaar. Dit zou al 
neerkomen op ongeveer 4.400 mensen die fulltime warmtepompen zouden moeten 
installeren. Dit is meer dan 10% van het arbeidstekort (40.000 mensen over heel de 
technische industrie) dat verwacht wordt door Techniek Nederland. 3 Het aanbod van 
arbeidskrachten neemt tegelijkertijd ook af. Volgens een onderzoek van Ecorys zal 
het aantal mbo-studenten in de techniek met bijna 20% afnemen in de periode van 
2020 tot en met 2030.4 De verwachting is dan ook dat, door de krapte op de 
arbeidsmarkt, de wachttijden voor consumenten voor warmtepompen niet zal 
afnemen en zelfs kan groeien.

Vervangingsmarkt gasketel (~400.000 per jaar) 
verschuift naar hybride vanwege normering



1) Warmte365. Berlijn vraagt industrie 500.000 warmtepompen per jaar te produceren 2) Installatietotaal. Versnelde groei warmtepompen op de Europese markt 
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Nederlandse (en Europese) markt kan de vraag niet aan, 
angst voor nieuwe afhankelijkheid van China

(HYBRIDE) WARMTEPOMP

Europa bang om na zonnepanelenindustrie ook markt voor 

warmtepompen te verliezen aan China

De totale Europese invoer van warmtepompen uit China steeg in 2020 
tot 17% en in 2021 is de invoer zelfs verdubbeld ten opzichte van 2020. 
De Europese afhankelijkheid van China is dus nu iets meer dan 20% 
maar heeft een stijgende lijn. Een nieuwe afhankelijkheid van China

kan ontstaan.1 Om dit te voorkomen kondigde de Duitse regering aan 
500.000 warmtepompen per jaar te willen produceren. Twee grote 
Duitse producenten van warmtepompen hebben al flink geïnvesteerd om 
hun productiecapaciteit op te schalen. Ook een andere Europese 
grootmacht op het gebied van warmtepompen, Daikin, heeft plannen om 
tot en met 2026 €840 miljoen te investeren in, onder andere, extra 
productiecapaciteit.2 

Chiptekort raakt ook de industrie voor warmtepompen

De vraag is of de geplande extra productiecapaciteit daadwerkelijk benut 
kan worden. In warmtepompen worden, net als in zonnepanelen, 
halfgeleiders (chips) gebruikt. Het wereldwijde tekort aan chips leidt 
daarom ook tot een beperkte productiecapaciteit van warmtepompen. De 
verwachting is dat het chiptekort voorlopig nog aanhoudt door de 
lange wachttijden die er wereldwijd zijn in verschillende industrieën.



Isolatiemateriaal



1) Methyleendifenyldiisocyanaat, een grondstof die wordt gebruikt om polyurethaan te maken
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Stijgende vraag naar isolatiemaatregelen ondanks 
gestegen materiaalprijzen

SAMENVATTING: ISOLATIEMATERIAAL

Vooral de vraag naar dakisolatie is gestegen

De hoge energieprijzen hebben de vraag naar isolatie sterk doen stijgen 
afgelopen jaar. Het aantal offerte-aanvragen is gemiddeld met 67% 
gestegen. Vooral de aanvragen naar dakisolatie steeg fors (171%). De 
vraag blijkt voornamelijk uit de Randstad te komen. Provincies als 
Flevoland, Friesland en Limburg blijven achter. De wachttijden voor 
isolatie zijn relatief kort vergeleken met zonnepanelen en 
warmtepompen. Dit komt omdat er voor isolatie geen specifieke 

(elektrotechnische) kennis nodig is voor de monteurs, opleiden 
gebeurt vaak in het werk en er is veel seizoenswerk. 

Stijgende prijzen van isolatiemateriaal doen geen afbreuk aan 

terugverdientijd

De prijs van polyurethaan (en MDI1), een grondstof dat veel wordt 
gebruikt voor isolatie, is sinds 2020 flink gestegen.

Door recente incidenten (ongelukken en vertraagd onderhoud) bij, de 
(slechts) vijf producenten van MDI wereldwijd, is de 
productiecapaciteit gedaald en is de prijs voor dit isolatiemateriaal 
gestegen. De verwachting is dat de prijs de komende tijd niet zal dalen 
door de toenemende vraag. Vooral China toont grote interesse vanwege 
de multifunctionaliteit van MDI. 

171%

100%

68%

16%
35%

0

50

100

150

200

Dak Vloer

%

BodemSpouwmuur Gevel

67%

Stijging vraag naar offerte aanvragen isolatie in Q1 2022 t.o.v. Q1 2021

Gemiddelde

80

100

120

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Index prijs (2003=100) polyurethaan



1) Slimster. Interesse in woningisolatie met bijna 80% gestegen in jaar tijd 2) Warmte365 Hoe ontwikkelen de wachttijden voor isolatie zich? 3) RVO. Vanaf 1 januari 2022 meer subsidie voor isolatie en warmtepomp
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Ondanks forse stijging vraag korte wachttijden voor de 
installatie van isolatiemateriaal

ISOLATIEMATERIAAL

Hogere energieprijzen stuwen vraag naar isolatie

De hoge energieprijzen hebben de vraag naar isolatie sterk doen stijgen 
afgelopen jaar. Volgens onderzoek van vergelijkingssite Slimster1 is het 
aantal offerte-aanvragen in 2022 voor isolatie met 67% gestegen ten 
opzichte van dezelfde periode in 2021. Voornamelijk isolatie aan het dak 
en de spouwmuur zijn fors gestegen. Ondanks de groeiende vraag zijn de 
wachttijden nauwelijks gestegen. Warmte365 deed een rondvraag bij 
installatiebedrijven. Hieruit blijkt dat installatiebedrijven het wel druk 
hebben met de toenemende vraag maar dat wachttijden langer dan een 
maand niet voorkomen.2 Er is dus geen arbeidstekort in de 
isolatiemarkt.3

De Randstad lijkt de grootste bron van de stijgende vraag te zijn

De stijging in het aantal offerte-aanvragen voor isolatie lijkt uit de 
Randstad te komen. In het onderzoek van Slimster is de online 
zoekinteresse per provincie gevonden. Hieruit blijkt dat voornamelijk 
mensen vanuit de Randstad online gezocht hebben naar offertes voor 
isolatie. Vooral de provincies Friesland en Flevoland blijven achter bij de 
rest van Nederland. 
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Stijging vraag naar offerte aanvragen isolatie in Q1 2022 t.o.v. Q1 2021
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Een verklaring van de hoge prijzen kan zijn dat olieraffinaderijen door de 
COVID-crisis minder benzeen produceren (grondstof voor MDI). Ook 
stijgen de prijzen doordat veel MDI nu uit Azië en het Midden-Oosten 
moet komen wat zorgt voor extra kosten door transport vanwege de 
krappe productiecapaciteit in Europa en de recent gestegen 
containerprijzen.56 Momenteel dalen de containerprijzen weer. Dit is 
echter nog niet terug te zien in de prijs. 

De verwachting is dat de prijzen voorlopig nog niet dalen door 

schaarste en multifunctionaliteit MDI

De schaarste is een van de redenen waarom de prijzen voorlopig blijven 
stijgen. Ondanks dat men op zoek gaat naar andere (betaalbare) 
isolatiematerialen blijft de vraag naar MDI stijgen. Vooral China toont 
grote interesse vanwege de multifunctionaliteit van MDI. Het kan 
namelijk niet alleen in isolatiemateriaal gebruikt worden maar ook in 
matrassen, schoenzolen en auto-dashboards. Door de schaarste en de rol 
van China zal de prijs waarschijnlijk blijven stijgen de komende jaren. 
Desondanks blijft isolatie zichzelf terugverdienen.7

1) Polyurethaanschuim 2) Polisocyanuraat 3) Methyleendifenyldiisocyanaat 4) Fred Economic Data. Producer Price Index by Industry: Ureathane and Other Foam Product Manufacturing 5) Website Isolatieprijs 6)

Freightos Data  7) CE Delft & NVDE. Terugverdientijd verduurzamingsmaatregelen 
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Isolatiemateriaal fors duurder door beperkte 
productiecapaciteit en grondstofschaarste

ISOLATIEMATERIAAL

Prijzen PUR en PIR stijgen door schaarste van MDI

In het algemeen zijn er drie verschillende soorten isolatie die gebruikt 
worden; minerale isolatie (glaswol, steenwol), ecologische isolatie 
(houtwol, cellulose, kurk) en kunststofisolatie (PUR2, PIR3, polyethyleen).
Kunststofisolatie (en vooral PUR en PIR) wordt over het algemeen het 
meest gebruikt om de gebouwde omgeving te isoleren. Gespoten PUR-
schuim wordt vooral gebruikt voor de na-isolatie van vloeren van 
bestaande woningen. Het bestaat uit twee componenten die na een 
chemische reactie uitharden tot een isolerende schuimlaag. Om PUR en 
PIR te maken heb je MDI4 nodig. Er zijn echter maar vijf producenten 

(Bayer, WANHAU, BASF, Dow en Huntsman) ter wereld die MDI 
produceren waardoor de prijzen van kunststofisolatie gevoelig en 
volatiel kunnen zijn. Door recente incidenten (ongelukken en vertraagd 
onderhoud) is de productiecapaciteit gedaald en is de prijs voor dit 
isolatiemateriaal gestegen. 
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