Memo

Aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financien

Van:

Vereniging Eigen Huis

Datum:

22 november 2019

Onderwerp:

Reactie Vereniging Eigen Huis

Via deze internconsultatie reageert Vereniging Eigen Huis op de Wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de
omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers1.
Het wetsvoorstel regelt dat de afbouw van de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023
kan starten. Ook introduceert het wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers
om een meetinrichting te hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het
net apart kan meten.
Goed werkende regeling
De Vereniging is teleurgesteld dat een goed werkende en toegankelijk regeling wordt
afgebouwd. De regeling maakt verduurzaming voor veel consumenten aantrekkelijk en
bevordert het draagvlak voor de zo gewenste energietransitie. In het licht van de
onzekerheid of de duurzaamheidsdoelstellingen op korte en langer termijn worden
gerealiseerd vindt Vereniging Eigen Huis het onverstandig om de salderingsregeling nu
reeds af te bouwen.
Verplichting slimme/digitale meter noodzakelijk?
In de memorie van toelichting2 stelt de minister het volgende: “Alleen indien de afbouw
van de salderingsregeling zou worden uitgesteld, bestaat het alternatief van het
hanteren van een uitsterfbeleid van de oude terugdraaimeter” De Vereniging zou
graag zien dat de minister op dit punt meer duidelijkheid geeft.
 Als er wordt gekozen voor een “uitsterfbeleid”, tot welk jaar zou de start van de
afbouw van de salderingsregeling moeten worden uitgesteld?
 In welke mate weegt de verplichting van de slimme meter/digital meter qua
acceptatie, kosten en regeldruk op tegen een latere invoering van de
salderingsafbouw indien gekozen wordt voor een “uitsterfbeleid”?
Vereniging vraagt in het kader van het huidige voorstel aandacht voor de
volgende punten:




De komst van een minimum teruglevergoeding is positief
De vereniging is positief dat er een wettelijk minimum komt voor de vergoeding
van teruggeleverde zonnestroom. Wel moet nog duidelijk worden hoe dit in de
praktijk voor huishoudens uitpakt. In dit licht is het volgende punt van belang
De terugverdientijd moet 7 jaar blijven
De minister rekent erop dat zonnepanelen steeds goedkoper worden en dat
consumenten daardoor minder hoeven te investeren. Daarmee wordt de
afbouw van de salderingsregeling gerechtvaardigd. Maar omdat de
prijsdalingen onzeker zijn, wil de vereniging dat de minister de afbouwregeling
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baseert op een gegarandeerde terugverdientijd van 7 jaar. Dat geeft burgers
zekerheid en is een stimulans voor steeds meer zonnepanelen op zoveel
mogelijk daken.
Besparing op salderingsregeling gebruiken voor
verduurzamingsmaatregelen
Vereniging Eigen Huis vindt dat het vrijgekomen geld van de afbouw van de
salderingsregeling moet terugvloeien naar regelingen die huiseigenaren helpen
hun huis te verduurzamen. Het geld mag dus niet verdwijnen in de pot
algemene middelen.
Definitief afbouwpad moet snel bekend worden
In de memorie van toelichting wordt een concept afbouwpad geschetst van 11
procent per jaar. Dit afbouwpad wordt in het najaar van 2019 aangepast op
basis van de meest recente cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning
2019. Ten tijde van deze consultatie is dus nog niet precies bekend hoe de
salderingsregeling wordt afgebouwd. Terwijl dit wel noodzakelijk is om
inzichtelijk te krijgen hoe huiseigenaren met zonnepanelen geraakt worden door
de nieuwe regeling. Zowel voor huiseigenaren die voor de afweging staan om
te investeren in zonnepanelen, als voor huiseigenaren die al zonnepanelen
hebben.
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