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Onderwerp 

Inbreng VNG, Aedes, Consumentenbond, VEH, Woonbond behandeling afbouw salderingsregeling 

14 maart 

  

Geachte woordvoerders energie en klimaat van de Eerste Kamer, 

  

De Woonbond, AEDES, VNG, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben het debat 

over de afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594) in de Tweede Kamer met 

interesse gevolgd. Onze gezamenlijke standpunt ten behoeve van het debat op 26 januari is voor u 

bijgesloten. 

  

Met het oog op het behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 14 maart willen we uw 

aandacht vragen voor enkele hoofdpunten. Op deze punten deed minister Jetten enkele 

handreikingen die wij nog niet hebben kunnen interpreteren als harde toezeggingen. We willen u 

vragen in uw bijdragen hier verder op in te gaan. 

  

Wij willen niet dat de animo voor ‘zon op dak’ gaat teruglopen. Vele daken liggen nog leeg, 

zonneweides zijn niet geliefd terwijl de duurzame ambities daarentegen zeer hoog zijn. Gemeenten 

hebben draagvlak nodig voor de duurzame transities in de wijken, huurders en eigenaren van 

woningen moeten er beiden baat bij hebben om zonnepanelen te laten aanleggen.  

  

De aandacht in de media voor het afschaffen van de regeling was groot. Vaak wordt aangegeven 

dat zonnepanelen, ook na afschaffen van de regeling, een goede investering zal blijven. Maar dat is 

ons juist onduidelijk omdat er nog geen langjarig perspectief wordt geboden wat de 

salderingsregeling gaat vervangen.  

• Wij pleiten daarom voor een goede waarborg op de redelijke terugverdientijd van 

gemiddeld zeven jaar, waarbij er jaarlijks wordt geëvalueerd en kan worden bijgestuurd.  

Terugleververgoeding moet voldoende zijn 

Minister Jetten heeft in het debat van eind januari aangegeven dat er een minimum 

terugleververgoeding voor de regeling terugkomt, ‘die de consument beschermt en die ervoor zorgt 

dat het een rendabele investering blijft’. Maar wat het gaat worden is ons onduidelijk, de minister 

steunde wel aangenomen amendement 29 om een vergoeding van 80% van het kale leveringstarief 

te garanderen tot 2027.  

https://www.vng.nl/
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20230126/nader_gewijzigd_amendement_van_het/document3/f=/vm0ep5jbn2z4.pdf
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De minister stelde, over het maximumtarief in eurocenten in extreme situaties, dat hij ‘niet van plan 

[is] om een cap op een laag niveau te leggen, bijvoorbeeld op €0,09 of €0,10’. In het aangenomen 

amendement nr. 29 staat dit verder toegelicht, maar de tekst van het amendement bevat alleen 

subjectieve termen als ‘uitzonderlijk’, ‘tijdelijk’, ‘acuut’ en ‘disproportioneel’ en noemt geen getallen. 

Dat stelt consumenten niet gerust dat 80% van het met de leverancier afgesproken kale 

leveringstarief ook echt bijna altijd 80% zal zijn. 

• Wij pleiten ervoor dat de minimale terugleververgoeding permanent wordt vastgesteld op 

80% van het kale leveringstarief voor stroom dat de consument met zijn leverancier is 

overeengekomen.  

• We zien graag een concrete cijfermatige toezegging wat het minimale niveau wordt van de 

terugleververgoeding in “extreme situaties”. Daarnaast willen we een concretere 

verduidelijking wanneer een situatie als extreem kan worden beschouwd.  

Huurders moeten kunnen meedoen 

Met het vervallen van de salderingsregeling hebben huurders geen profijt meer van zonnepanelen. 

Dat is niet uit te leggen. Huurders moeten instemmen op het plaatsen van panelen, dat zal met 

enkel een huur- of servicekostenverhoging zonder voordelen niet meer gebeuren. Huidige huurders 

met panelen gaan er zelfs op achteruit omdat de huur of servicekosten wel zijn verhoogd en er veel 

lagere baten tegenover staan. 

 

Ook hier deed minister Jetten enkele toezeggingen en een handreiking waarvan de laatste ook 

moet worden omgezet in een toezegging.  

Zo gaf de minister aan te gaan onderzoeken of en hoe het plaatsen van zonnepanelen op 

huurwoningen financieel rendeert. Daarnaast gaat hij met minister De Jonge het gesprek aan met 

‘de sector’ over de drempels die verhuurders nog ervaren in de wet- en regelgeving. Dat zal met 

name gaan over het instemmingsrecht van huurders.  

En tot slot wil hij samen met de minister voor Volkshuisvesting een versnellingspakket voor de 

gebouwde omgeving opstellen.  

 

Dit alles wordt moeten waargemaakt nádat de regeling is afgeschaft. Wij vinden dat je geen 

draagvlak verkrijgt door huurders te dwingen maar door een goed aanbod te doen. 

Wij pleiten er daarom voor dat verhuurders recht krijgen op een investeringssubsidie zodat zij hun 

huurders ook in de toekomst een aantrekkelijk aanbod kunnen doen.   


