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Geachte heer Wiebes, 

 

 

 
 

In juli 2017 heeft demissionair minister Kamp, conform de door de Tweede Kamer 

aangenomen motie van de leden Vos en Van Tongeren1, het nieuwe kabinet 

opgeroepen om de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 te laten 

doorlopen. Deze duidelijkheid is goed voor de investeringszekerheid van burgers, leidt 

niet tot congestieproblemen in het elektriciteitsnetwerk en biedt consumenten extra tijd 

om over te stappen op de slimme meter, aldus demissionair minister Kamp. Ook in de 

media is uitgebreid bericht over de voortzetting van de salderingsregeling tot 2023. 

Hiermee zijn bij het publiek verwachtingen gewekt. 

 

Regeerakkoord volgt advies niet op 

Het regeerakkoord volgt echter het advies van het vorige kabinet niet op. De 

salderingsregeling wordt al in 2020 omgevormd tot een nieuwe, soberder regeling. 

Voor de zomer van 2018 moet bekend zijn hoe deze nieuwe regeling en een eventuele 

overgangsregeling er precies uit gaan zien en wat dit betekent voor de consument.  

Door deze plotselinge aankondiging zijn consumenten onaangenaam verrast en 

onzeker geworden over het aanschaffen van zonnepanelen.  
 

Salderingsregeling tot 2023 

Om consumenten te overtuigen om flinke, langjarige investeringen te doen in het 

verduurzamen van de eigen woning en daarmee stappen te zetten in de 

energietransitie is consistent en betrouwbaar overheidsbeleid onontbeerlijk. Door 

binnen een tijdsbestek van een paar maanden eerst de suggestie te wekken de 

salderingsregeling te verlengen en daarna alsnog af te schaffen in 2020 toont de 

overheid zich onbetrouwbaar. De keerzijde hiervan is dat consumenten nu twijfelen 

over het nemen van investeringen omdat terugverdientijden onzeker zijn geworden.  

 

Nota bene door het kabinet zelf wordt volkomen onnodig een drempel opgeworpen 

voor het nemen van investeringsbeslissingen door huizenbezitters. De noodzakelijke 
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energietransitie wordt hiermee tegengewerkt. We willen u dan ook vragen om het 

voorgenomen besluit te heroverwegen en daarmee het vertrouwen te herstellen.  

 

Ook andere partijen zoals Urgenda, Aedes en de Consumentenbond hebben u 

gevraagd om de salderingsregeling te behouden tot 20232. 

 
Nieuwe regeling 

U werkt aan een nieuwe regeling. Vereniging Eigen Huis heeft in 2015  een kader 

opgesteld3 waarbinnen wat haar betreft de invoering van een eventuele andere 

regeling ter stimulering van duurzame energie opwek gestalte zou moeten krijgen. 

Belangrijkste punt daarbij is dat de businesscase voor zonnepanelen te allen tijde 

positief moet blijven. Daarnaast moet er een goede overgangsregeling voor bestaande 

gevallen komen. Wij willen u vragen dit kader mee te nemen in uw overwegingen.  

 
Tot slot 

U heeft aangegeven dat consumenten vertrouwen moet hebben in een nieuwe 

(overgangs)regeling4. Door de advies van het vorige kabinet aan de kant te schuiven is 

het vertrouwen juist geschaad. 

 

Vereniging Eigen Huis vraagt u het voorgenomen besluit om de salderingsregeling per 

2020 af te schaffen te heroverwegen en vast te houden aan de koers die door het 

vorige kabinet is ingezet. Indien u hier niet toe bereid bent verzoeken wij u per 

ommegaande duidelijkheid te verschaffen over de terugverdientijd aan consumenten 

die momenteel voor de beslissing staan om zonnepanelen aan te schaffen.  

 

Wij zien uit naar uw reactie en zijn graag bereid een nadere toelichting te geven op 

deze brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

Rob Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 

CC: Vaste commissie Economische Zaken en Klimaat 

                                                
2 Brief Urgenda et al, d.d. 12 december, Behoud salderingsregeling tot 2023 
3 Brief VEH en Consumentenbond, 7 december 2015, Maatschappelijke relevantie salderen 
4 Debat Wijziging van de Wet opslag duurzame energie, Tweede Kamer,30 november 


