
 
 

 

 

  

 

Position paper Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling  
 

Volgende week staat het debat over de afbouw van de salderingsregeling op de 

planning. Concreet pleit Vereniging Eigen Huis voor het volgende: 

- Garandeer de maximale terugverdientijd van 7 jaar en voer hiervoor een jaarlijkse 

toets uit. 

- Zorg dat de terugleververgoeding van minimaal 80% van het kale levertarief 

wettelijk vastgelegd wordt.  

Hieronder gaan we verder in op deze punten. 

 

De zon maakt het mogelijk om huishoudens te voorzien van zelfopgewekte duurzame, 

betaalbare en geo-politiek vrije energie. Daarbij is de salderingsregeling een belangrijke 

aanjager geweest om huishoudens te voorzien van zonnepanelen. Jarenlang heeft de 

regeling bijgedragen aan de groei van het aantal zonnepanelen, maar ook aan het 

draagvlak voor de energietransitie. In de komende jaren zullen we van het aardgas af 

moeten en zal elektriciteit een steeds belangrijkere bron van energie worden. Vereniging 

Eigen Huis vindt het daarom belangrijk dat we het aanschaffen van zonnepanelen 

moeten blijven stimuleren en barrières wegnemen. Het probleem is namelijk niet dat er 

mensen zijn mét zonnepanelen, maar juist dat er nog mensen zijn die geen toegang 

hebben tot deze zelfopgewekte duurzame energie.  

 

Barrières 

Uit recent onderzoek1 van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat de meest genoemde 

barrière bij de aanschaf van zonnepanelen, de zorgen om de terugverdientijd in verband 

met de afbouw van de salderingsregeling is. Andere veelgenoemde barrières zijn het 

hebben van geen geschikt dak, onderdeel zijn van een VvE en te hoge prijzen. Voor 

40% van de mensen die nog geen zonnepanelen heeft zou een langzamere afbouw of 

het niet afschaffen van de salderingsregeling een oplossing zijn. Voor VEH is het 

belangrijk dat de terugverdientijd voor het aanschaffen van zonnepanelen maximaal 7 

jaar is zodat deze barrière wordt weggenomen. Hierbij vragen we de politiek om een 

jaarlijkse toets uit te voeren of deze terugverdientijd nog bereikt wordt.  

 

Potentieel van zon op dak 

Uit onderzoek2 van Berenschot blijkt dat het verwacht maximum potentieel van zon op 

daken 9 tot 12 keer zoveel is als nu. Uit de verwachtingen van verschillende scenario’s 

blijkt dat er ook voor 2030 nog een forse groei verwacht wordt. In de toekomst zal ook 

de vraag naar elektriciteit flink toenemen en is het dus belangrijk dat we dit potentieel 

optimaal gebruiken. Maar mensen moeten ook in staat zijn om deze investeringen te 

doen. VEH vindt dat de groei van zonne-energie niet mag achterblijven omdat mensen 

de investering niet meer aandurven. Om dus zoveel mogelijk huishoudens te kunnen 

laten profiteren van zelfopgewekte duurzame zonne-energie en het Nederlandse 

dakoppervlak optimaal te benutten, roept de vereniging ook op om zekerheid te bieden 

voor toekomstige investeringen. Daarin is het belangrijk dat de terugverdientijd van 7 

jaar gegarandeerd wordt.  

 

 
1 Bijlage 1: onderzoek Vereniging Eigen Huis barrières bij aanschaf zonnepanelen 
2 Bijlage 2: onderzoek Berenschot potentieel zon op dak 
 



 
 

 

 

  

 

Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, wordt de terugleververgoeding steeds 

belangrijker. Voor niet-gesaldeerde stroom kunnen energieleveranciers momenteel zelf 

een bedrag bepalen. Wettelijk moet dit een ‘redelijke’ vergoeding zijn maar wat dit 

precies is, is niet bepaald. VEH vindt het daarom ook belangrijk dat er een redelijke 

terugleververgoeding van minimaal 80% van het kale levertarief wettelijk wordt 

vastgelegd zodat iedereen in de toekomst ook kan blijven profiteren van zelfopgewekte 

duurzame stroom. 


