
 
 

   
 

Datum: 24 januari 2023 

 

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

de salderingsregeling op 17 januari met interesse gevolgd. Omdat het debat op 26 januari wordt 

hervat willen wij u ons gezamenlijke standpunt meegeven. 

 

Tempo en draagvlak energietransitie moeten niet inzakken – betrouwbare overheid 

De klimaatdoelen zijn duidelijk. Er moet duurzame energie worden opgewekt en wijken van het 

aardgas gehaald worden. Draagvlak en participatie van de inwoners (huis- en vastgoedeigenaren én 

uitdrukkelijk ook huurders) zijn voor deze energietransitie onontbeerlijk.  

Ook is er een brede consensus in uw Kamer dat er zoveel mogelijk zon op dak wordt gerealiseerd in 

plaats van in de wei. De potentie aan lege daken is nog groot.  

Daarnaast kunnen zonnepanelen een grote bijdrage leveren aan het aanpakken van energiearmoede 

onder huurders en huiseigenaren. Daarom mag de bereidheid om in zonnepanelen te investeren niet 

inzakken. Zeker nu de prijzen van zonnepanelen weer flink oplopen is dat een reëel risico. Een 

kopersstaking heeft vervelende gevolgen voor de klimaatambities.  

Tot slot moet goed nagedacht worden over de verwachtingen die zijn geschept door het Rijk richting 

de bestaande eigenaren en gebruikers van zonnepaneleninstallaties, en door gemeenten in hun 

wijkaanpak naar hun inwoners. 

  

Goed alternatief voor langjarig perspectief ontbreekt, situatie huurders ongewis 

Er is een langjarig perspectief nodig om zon op dak te blijven stimuleren. Ons grootste bezwaar is dat 

dit perspectief met enkel de afbouw van de salderingsregeling niet wordt geboden. Er is nog geen 

concreet alternatief. Het wetsvoorstel regelt immers alleen het afbouwscenario. Daarnaast is er ook 

een amendement ingediend door VVD, D66 en ChristenUnie dat afbouw nog verder versnelt ten 

opzichte van eerdere voorstellen. Ook missen wij een onderzoek naar de gevolgen voor de ongeveer 

250.000 huurders die al zonnepanelen hebben en daarvoor een vaste vergoeding per maand 

betalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Daarom vinden wij het wetsvoorstel in huidige vorm niet klaar voor behandeling totdat een  

alternatief aan uw Kamer wordt voorgelegd. 

Voorstanders van de snelle afbouw van de salderingsregeling hameren op het denivellerende effect 

ervan. Wij pleiten ervoor het beleid erop te richten dat álle huishoudens van zonnepanelen kunnen 

profiteren.  

 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2023Z00400&did=2023D01011


Voor een fatsoenlijke afbouw is het volgende nodig: 

Met de salderingsregeling afbouwen naar nul moet naar onze mening het alternatief voldoen aan de 

volgende randvoorwaarden: 

 

1. Zorg voor een goede waarborg op de redelijke terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar, waarbij 

er jaarlijks wordt geëvalueerd en kan worden bijgestuurd; 

2. Stel de terugleververgoeding langjarig vast op minimaal 80% van het  kale leveringstarief, 

Zorg ervoor dat de vergoeding ook een recht wordt voor de opwekker van de schone stroom 

(in de Energiewet); 

3. Hanteer geen absoluut maximum  voor de minimum terugleververgoeding. Elke grens maakt 

het percentage onder punt 2 onzeker, onzekerheid leidt tot minder zon op dak. Daarnaast 

laten de cijfers over 2022 zien dat het voorgenomen maximum van 10 cent per kWh zou 

hebben geleid tot een flinke winstmarge van energieleveranciers op de door huishoudens 

teruggeleverde elektriciteit;  

4. Koppel de afbouw niet aan thuisbatterijen en problemen in de netcapaciteit. Thuisbatterijen 

zijn nog geen grootschalig beschikbare en betaalbare oplossing, ook zonder 

salderingsregeling is de schaarste in netcapaciteit niet opgelost. Het kabinet is aan zet om 

technische en juridische barrières van het gemeenschappelijk lokaal energie opslaan weg te 

nemen en onderling energie delen mogelijk te maken. Daarnaast is het onredelijk 

netschaarste te wijten aan particuliere opwekkers van schone stroom.  Zorg voor een prikkel 

voor energieleveranciers en netbeheerders om dergelijke problemen op te willen lossen; 

5. Kom tegemoet aan de gewekte verwachtingen van de bezitter en gebruikers van 

zonnepanelen, en met name de gemaakte beloften aan huurders met panelen van 

woningcorporaties; 

6. Het afbouwpad is nu te steil om de terugverdientijd voor bestaande installaties te 

garanderen. Hou het afbouwpad zoals oorspronkelijk was voorgesteld, te beginnen met 91% 

in het eerste jaar; 

7. Bied een investeringssubsidie aan verhuurders om hun huurders tijdens en na de afbouw in 

de toekomst een gunstig voorstel te kunnen blijven doen; 

8. Bied een investeringssubsidie aan voor huiseigenaren met een kleine portemonnee, om ook 

deze groep in staat te stellen om te investeren als de salderingsregeling wordt afgebouwd.   
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