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Aan:   

de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken 
Uit de Tweede Kamer der Staten generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 

 

 

Utrecht, 9 mei 2014 

 

Betreft: Algemeen Overleg Decentrale Energie 21 mei a.s. 
Contactpersonen:   
 
Geachte leden, 
 
Op 21 mei aanstaande bespreekt u tijdens het Algemeen Overleg Decentrale Energie onder meer de 
kabinetsvisie op lokale energie. De Duurzame Energie-Koepel, De Groene Zaak, UNETO-VNI, e-
Decentraal, Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, de Provinciale Natuur en Milieufederaties, 
Wereld Natuur Fonds, Nederland Krijgt Nieuwe Energie en Vereniging Klimaatverbond vragen uw 
aandacht voor de volgende punten aangaande dit onderwerp. 
 
In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 40 Petajoule duurzame energie decentraal 
wordt opgewekt in de vorm van zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en warmte / koude 
opslag. Dat is ca.15% van de totale doelstelling. Een fors aandeel hiervan is lokale opwek, door burgers 
en bedrijven zelf. Voor de realisering hiervan vinden wij het van cruciaal belang dat de afspraken uit het 
Nationaal Energieakkoord hiervoor snel worden uitgevoerd en dat de omstandigheden die er waren 
toen het akkoord werd gesloten minimaal gelijk blijven. Burgers en bedrijven die van plan zijn 
investeringen te doen moeten voor berekening van de terugverdientijd op die investeringen kunnen 
rekenen op een betrouwbare overheid. Het gaat hierbij in het bijzonder om knelpunten of 
onzekerheden bij het Verlaagd tarief Energiebelasting (de postcoderoosregeling), het salderen en de 
zogeheten ontzorgconstructies voor duurzame opwekking achter de meter.  
 
Verlaagd tarief Energiebelasting (Postcoderoosregeling) 
In het Nationaal Energieakkoord is een belastingkorting afgesproken voor duurzame energie die in 
coöperatief verband wordt opgewekt door kleinverbruikers die zich in een “postcoderoos” bevinden. De 
effecten van deze fiscale maatregel zijn nu nog niet zichtbaar. Er is daardoor nog geen zicht op het 
realiseren van de doelstelling uit het Energieakkoord dat jaarlijks vele tienduizenden huishoudens van 
de regeling gebruik gaan maken. Hoewel in heel Nederland burgers, coöperaties, marktpartijen en 
(lokale) overheden bezig zijn met het opzetten van business cases en honderden belangstellenden de 
informatieavonden met medewerking van de Belastingdienst bezochten, zijn de vooruitzichten niet 
positief.  
 
Bij de Borgingscommissie hebben wij erop aangedrongen dat het Rijk op korte termijn met de 
netbeheerders en andere betrokken partijen van het Energieakkoord een oplossing uitwerkt voor de 
netaansluiting. Ook drongen we aan op een snelle uitkomst van het afgesproken onderzoek naar 
Staatsteunaspecten en uitbreiding naar zakelijke kleinverbruikers. 
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Hangende deze onderzoeken en gezien de korte periode die het Verlaagd tarief Energiebelasting loopt, 
vinden wij het nog te vroeg de regeling nu al te beoordelen. In de komende maanden moet blijken 
hoeveel succesvolle projecten de postcoderoosregeling in zijn huidige vorm oplevert.  
 
Wij vragen u de minister te verzoeken om een tussentijdse voortgangsrapportage van de 
postcoderegeling in juli, die inzicht moet geven in het aantal succesvol aangemelde projecten én de 
leerervaringen, zoals de belemmeringen die door de markt en coöperaties worden ervaren. Op basis 
daarvan kan bij de bespreking van het Belastingplan 2015 in het najaar worden beoordeeld of en op 
welke punten de regeling verbeterd kan worden.  
 
Salderen 
De groei van het aantal zonnepanelen in Nederland was de afgelopen jaren fors. Dat vinden wij een 
gewenste ontwikkeling die bijdraagt aan de doelen die in het Nationaal Energieakkoord zijn 
afgesproken. In de markt is onrust ontstaat, doordat minister Kamp aangekondigde dat de 
salderingsregeling voor particulieren slechts gegarandeerd is tot 2017. Zo creëerde de minister 
onbedoeld onzekerheid, die ten tijde van het afsluiten van het Energieakkoord niet bestond. Burgers en 
bedrijven die nu voor een investeringsbeslissing staan verkeren in onzekerheid over de terugverdientijd. 
Terwijl in de huidige situatie van oversubsidiëring geen sprake is: ideaal gesitueerde zonnepanelen 
hebben een terugverdientijd van grofweg 12 jaar, bij stijgende energieprijzen. 
Wij kunnen ons een discussie over de toekomst van het salderen voorstellen, maar dan wel in het kader 
van een breder debat over een hervorming van de energiebelastingen. Het is schadelijk gebleken dat de 
minister het salderen eindig heeft verklaard, zonder zicht te geven op een overgangsregeling voor 
bestaande gevallen of de richting en timing van een alternatief.  
 
Wij geven u in overweging de minister uit te nodigen voor eind augustus met een visie te komen op de 
toekomst van het salderen na 2017, zodat de onzekerheid in de markt voor particulieren snel verdwijnt. 
Die visie zou gericht moeten zijn op de realisatie van 40 PJ decentraal opgewekte duurzame energie in 
2020. 
 
Duurzame productie achter de meter (ontzorgingsconstructies) 
Marktpartijen bieden ontzorgconstructies aan, om bedrijven burgers rompslomp uit handen te nemen 
bij het financieren, selecteren, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen. Daardoor kunnen meer 
bedrijven en ook minder kapitaalkrachtige burgers hun energievoorziening verduurzamen. 
Ontzorgconstructies zijn mogelijk als deze gebruik kunnen maken van de vrijstelling van energiebelasting  
voor elektriciteit die "achter de meter" door de verbruiker zelf op duurzame wijze is opgewekt. De 
Belastingdienst legt dat zo uit, dat de elektriciteit moet zijn opgewekt voor rekening en risico van de 
verbruiker. Echter, in de wet worden eigendom (juridisch of economisch), financiering (door de 
verbruiker of door derden) en het begrip  'rekening en risico' niet genoemd. Vaste vergoedingen (lease 
en huur) en variabele vergoedingen evenmin. 
De vraag is dus wat nu precies “door de verbruiker” is. Minister Kamp biedt in zijn brief van 14 februari 
2014 over de uitvoering van de motie van senator Vos ruimte voor een ruimhartige benadering. De 
minister geeft aan dat ontzorgconstructies in de vorm van huur, operational lease, financial lease en 
onderhoudscontracten mogelijk zijn, mits de elektriciteit niet in wezen door de “ontzorger” geleverd 
wordt. Andere constructies waar de Belastingdienst eerder rulings voor heeft afgegeven mogen niet 
meer, bestaande worden gerespecteerd. 
In de praktijk heeft dat ertoe geleid dat het voor ontzorgers niet meer duidelijk is wat er nu wel en wat 
niet meer toegestaan wordt. 
 
Wij stellen daarom voor om als criteria voor toepassing van de vrijstelling te hanteren: 
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1)      Het moet gaan om de productie van die elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, 
en 
2)      De opgewekte elektriciteit " wordt uitsluitend verkregen" door de verbruiker doordat deze op de 
installatie van de verbruiker wordt ingevoed. 
  
Wij suggereren u de minister te vragen of hij bovenstaande interpretatie deelt. 
 
Investeringszekerheid 
Met het aangenomen amendement Van Ojik (33752-64) gaf uw Kamer coöperaties die gebruik maken 
van het verlaagd tarief Energiebelasting (postcoderoosregeling) de zekerheid dat zij ten minste tien jaar 
gebruik kunnen maken van het verlaagde belastingtarief. En in genoemde brief van 14 februari kondigt 
de minister aan dat de bestaande benadering van ontzorgconstructies gehandhaafd blijft. Het is logisch 
om in het verlengde daarvan ook de investeringszekerheid te bieden voor het salderen.  
 
Wij vragen u de minister te verzoeken om bedrijven en burgers investeringszekerheid te geven door 
iedereen die voor 2017 gebruik maakte van de salderingsregeling te ontzien in geval van herziening van 
de salderingsregeling. 
 
Door (investering)zekerheid  te bieden aan burgers, coöperaties en bedrijven, kan maximaal worden 
geprofiteerd van hun enthousiasme om te investeren in decentrale duurzame energie, worden 
duizenden nieuwe banen gecreëerd en wordt bijgedragen aan het bereiken het doel van 14% schone 
energie in 2020 en 16% in 2023, zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Duurzame Energie Koepel    Natuur en Milieu 
 

 
 
Teun Bokhoven.     Tjerk Wagenaar 
Voorzitter Duurzame Energie Koepel   Directeur 

 
Mede namens De Groene Zaak, Uneto-VNI, e-Decentraal, Greenpeace, Milieudefensie, de Provinciale 
Natuur en Milieufederaties, Wereld Natuur Fonds, Nederland Krijgt Nieuwe Energie en Klimaatverbond.  

 

 

 
Contact personen: 
Teun Bokhoven, Duurzame Energie Koepel, 06 5464 0720 
Joris Wijnhoven, Greenpeace Nederland, 06 5206 2973 
Dick Reijman: Uneto-VNI,  06 224 116 60 


