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Geachte Kamerleden, 

 

 

 
 

 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  

 

In juli 2017 liet demissionair minister Kamp weten dat de huidige 

salderingsregeling tot 2023 zou lopen, conform de motie van de leden 

Jan Vos en Van Tongeren1. Volgens minister Kamp goed voor de 

investeringszekerheid van burgers. Ook zou de verlenging consumenten 

nog wat extra tijd geven om over te stappen op de slimme meter.  

 

In de tussenliggende periode zouden twee opties worden uitgewerkt ter 

vervanging van de regeling: een investeringssubsidie en een 

terugleversubsidie2. Belangrijk aspect daarbij is het inregelen van een 

goede overgangsregeling voor consumenten die al zonnepanelen 

hebben.  

 

In het regeerakkoord en de achterliggende CPB berekeningen3 wordt 

echter gesteld dat de salderingsregeling duurzame elektriciteit al in 2020 

wordt omgevormd tot een nieuwe regeling. Daarbij is gekozen voor de  

terugleversubsidie. Deze nieuwe maatregelen roepen een hoop vragen 

op omdat een nadere toelichting ontbreekt. 

 

De aanschaf van zonnepanelen is voor veel consumenten een mooie 

manier om bij te dragen aan de zo gewenste energietransitie. Een 

betrouwbare en consistente overheid die hen daar in steunt is van 

                                                
1 Kamerstuk 31 239, nr. 241 
2 Brief van de minister van Economische zaken, Stimulering duurzame 
energieproductie, d.d. 12 juli 2017 
3 Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het 
regeerakkoord, CPB, d.d. 10 oktober 2017 
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cruciaal belang. Zeker ook omdat een flinke investering op korte termijn 

zich pas op een langere termijn terugverdient.  

 

In het regeerakkoord lijkt de overheid de belofte die minister Kamp op 12 

juli jl. deed dat salderingsregeling niet in 2020 maar in 2023 zou worden 

vervangen weer te breken. Duidelijkheid over de terugleversubsidie die 

er voor in de plaats komt, wordt daarentegen niet gegeven. Zo wordt bij 

mensen die overwegen zonnepanelen aan te schaffen of die al hebben 

onduidelijkheid gecreëerd. 

 

Sommige zonnepanelenaanbieders lijken in hun communicatie vooruit te 

lopen op officiële besluiten vanuit het kabinet. Zo wordt het beeld 

geschetst dat consumenten die al zonnepanelen hebben ook na 2020 

mogen blijven salderen, terwijl hierover naar ons weten nog geen 

officieel besluit is genomen.  Het gaat hier om het voorspiegelen van 

duidelijkheid, terwijl die er eigenlijk niet is. Hier zijn consumenten niet bij 

gebaat. Zij betalen immers de rekening als dit niet klopt.   

 

Om aan alle onzekerheid een eind te maken en te zorgen dat 

consumenten op basis van de juiste informatie een investeringsafweging 

kunnen maken vragen wij u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over 

de volgende zaken: 

 Klopt het dat de salderingsregeling in 2020 wordt vervangen door 

een terugleversubsidie? 

 Hoe ziet deze terugleversubsidie er uit en wat betekent dit voor 

de business case van consumenten? 

 Geldt de afschaffing van de salderingsregeling voor alle gevallen 

of mogen consumenten die voor 2020 al zonnepanelen hebben 

aangeschaft blijven salderen? 

 Hoe ziet een overgangsregeling voor consumenten met 

zonnepanelen er uit? 

 Wanneer gaat u hierover communiceren naar de consument? 

 

Wij hopen dat u onze vragen spoedig kan beantwoorden, in het belang 

van huiseigenaren die zonnepanelen hebben of willen aanschaffen.  

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

Rob Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

CC: vaste commissie Economische Zaken 


