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Geachte mevrouw Princen, 

 

 

 

 
 

Vereniging Eigen Huis ontvangt veel klachten van haar leden over het feit dat Budget 

Energie en NLE maandelijks salderen. Dit is ook uitgebreid aan de orde gekomen in de 

uitzending van het tv-programma Radar van maandag 24 oktober jl. De vereniging is 

van mening dat salderen op jaarbasis moet plaatsvinden. Dit wordt bevestigd door de 

wetgever. 

 

Op 23 september heeft Minister Jetten in antwoord op kamervragen aangegeven dat 

salderen op jaarbasis dient plaats te vinden1: 

“Uit de wet volgt niet expliciet over welke periode de saldering van de hoeveelheid 

ingevoede en onttrokken elektriciteit dient plaats te vinden, maar dit blijkt wel duidelijk 

uit het amendement waardoor de salderingsregeling in 2004 van kracht is geworden. 

De intentie van de salderingsregeling is dat de hoeveelheden op jaarbasis gesaldeerd 

moeten worden, zodat het overschot aan opwekking in de zomer kan worden 

gesaldeerd tegen het overschot aan afname in de winter. Dit blijkt ook uit de wijze 

waarop de salderingsregeling tot voor kort werd uitgevoerd: de ingevoede en 

onttrokken elektriciteit werden gesaldeerd op de jaarnota. (…) Totdat de regeling 

volledig is afgebouwd, is het de bedoeling dat de regeling wordt toegepast zoals deze 

oorspronkelijk was beoogd én zoals deze sinds 2004 ook consequent is toegepast. Dit 

houdt in dat de onttrokken elektriciteit en een percentage van de hoeveelheid 

ingevoede elektriciteit op jaarbasis gesaldeerd moet worden.”  
 

Vervolgens heeft de minister een nota van wijziging ingediend bij de Tweede Kamer 

m.b.t. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag 

ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers2. In de 

toelichting geeft de minister aan dat met deze wijziging wordt aangesloten bij “de 

strekking van art. 31c” en dat met de wijziging “wordt verduidelijkt dat salderen 

alleen jaarlijks plaatsvindt.”    
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Het is dus duidelijk dat salderen ook nu al op jaarbasis moet plaatsvinden. Desondanks 

heeft u aangegeven3 per maand te blijven salderen, bij variabele contracten waarbij de 

tarieven per maand wijzigen. Pas als de wet is verduidelijkt, bent u bereid weer in alle 

gevallen jaarlijks te gaan salderen.  

 

Overigens is uw standpunt om maandelijks te blijven salderen moeilijk te rijmen met de 

informatie die u op uw website hierover verstrekt4. Daar geeft u aan dat klanten zelfs 

onbeperkt kunnen salderen. En bij de FAQ “Wat is salderen?” geeft u aan dat de 

hoeveelheid energie die je hebt teruggeleverd, op de jaarnota wordt afgetrokken van 

de hoeveelheid energie die je geleverd hebt gekregen. Op uw website belooft u klanten  

dus wel op jaarbasis te zullen salderen. 

 

Vereniging Eigen Huis roept u op de wet na te leven en uw toezegging na te komen bij 

al uw klanten. Wij verzoeken u daarom dringend alsnog op jaarbasis te salderen, naar 

de toekomst toe en ook wat u tot op heden ten onrechte op maandbasis heeft 

gesaldeerd. Als u dit niet voor 1 november toezegt, achten wij ons vrij nadere actie te 

ondernemen, waaronder het mobiliseren van onze leden en het indienen van een 

officieel verzoek om handhaving jegens u bij de Autoriteit Consument en Markt.  

 

 
 

Met vriendelijke groet,  

Vereniging Eigen Huis 

 

 

 

 

 

Karsten Klein 

directeur Belangenbehartiging 

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/23/beantwoording-
kamervragen-over-de-salderingsregeling  
2 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022D37600&did=2022D37600 
3 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/reactie-budget-energie-op-vergoeding-
teruglevering-en-maandelijks-salderen/ 
4 https://www.budgetthuis.nl/energie/groene-stroom/terugleveren-salderen 
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