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Geacht Tweede Kamerlid, 

 

Vereniging Eigen Huis adviseert u de motie van mevrouw van 

Tongeren van 2 maart te steunen waarin zij de regering verzoekt om 

de Kamer eerder dan de geplande evaluatie in 2017 te informeren 

over voornemens wat betreft overgangs- danwel regelingen m.b.t. 

salderen. 

 

De vereniging heeft in december 2015 per brief aan minister Kamp 

aangegeven dat de consument gebaat is bij duidelijkheid m.b.t. de 

salderingsregeling: 

 

De consument is gebaat bij duidelijkheid. Onzekerheid leidt tot uitstel 

van de investeringsbeslissing en ook tot afstel. Het uitstellen van de 

investeringsbeslissing is niet in het belang van de overheid (verder 

achterlopen klimaatdoelen), de branche (volatiliteit) en de consument 

zelf (onzekerheid businessmodel/terugverdientijd).1 

 

Snel duidelijkheid geven aan de consument vindt de vereniging de 

beste eerste stap. Wat ons betreft doet de minister er goed aan bij 

het verstrekken van duidelijkheid in te zetten op salderingszekerheid. 

Mocht er op de een of andere manier toch gesleuteld worden aan de 

salderingsregeling dan adviseren wij dat binnen onderstaand kader2 

te doen: 

 

  

                                                
1 brief 7 december 2015, pagina 9 
2 brief 7 december 2015, pagina 2 en 3 
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 Financiële zekerheid 

de businesscase voor zonnepanelen moet te allen tijde gunstig 

blijven; 

 Begrijpelijk en eenvoudig  

de regeling moet begrijpelijk en eenvoudig in de uitvoering blijven 

zonder administratieve rompslomp voor consument of leverancier; 

 Geleidelijke verandering 

dit voorkomt dat consumenten in de wachtstand gaan of dat er 

juist nu een ‘run’ komt. Wij trekken hier een parallel met de 

effecten van de openstelling van nieuwe energiesubsidies; 

 Energiegedrag moet een rol gaan spelen 

er moet een prikkel ontstaan om energie te besparen en het 

verbruiksmoment af te stemmen op het opwekmoment; 

 Toekomstbestendig  

rekening houden met toekomstige innovaties die eraan zitten te 

komen; 

 Fair play 

mocht de salderingsregeling versoberd worden dan moet daar een 

andere energiestimulans tegenover staan, zoals bijv. het 

openstellen van de SDE+ regeling voor de consument; 

 Ruimte voor flexibilisering van de energiemarkt 

afname en teruglevering zou niet verplicht bij dezelfde leverancier 

moeten geschieden. 

 

Wij hopen dat u deze inbreng wilt betrekken bij uw stem over de 

motie van mevrouw van Tongeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

Rob Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc: Minister H.G.J.Kamp 

 

Bijlage:  

Brief maatschappelijke relevantie van salderen (7 december 2015) 


