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Ministerie van Financiën 
Ingediend op www.internetconsultatie.nl/omvormingsalderen 

 
 

Amsterdam, 22 november 2019 
 
 
 
Betreft:  Reactie van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van 

Belastingadviseurs op de internetconsultatie Omvorming van de 
salderingsregeling voor kleinverbruikers 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 28 oktober 2019 hebben de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën 
het conceptwetsvoorstel ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 
milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers’ ter internetconsultatie opengesteld. De Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belastingstelling kennisgenomen van het 
consultatiewetsvoorstel en maakt middels dit commentaar graag gebruik van de mogelijkheid 
te reageren op de internetconsultatie. 
 
Blijkens het consultatiewetsvoorstel wordt de salderingsregeling vanaf 2023 afgebouwd met 
11 procent per jaar tot nihil in 2031. De terugverdientijd loopt door de omvorming van de 
salderingsregeling op tot boven de zeven jaar, zo blijkt uit de memorie van toelichting. Dit 
wordt echter niet onderbouwd met cijfers, het is de Orde dan ook niet duidelijk waarom is 
gekozen voor een afbouwperiode van acht jaren. De koppeling met een reductie in de 
aanschafprijs van zonnepanelen ontbreekt. Graag zou de Orde inzichtelijk gemaakt zien wat 
het effect van de afbouw van de salderingsregeling is op de terugverdientijd en ook de 
investeringsbereidheid. 
 
De benaming van het consultatiewetsvoorstel en alle communicatie hieromtrent doet 
vermoeden dat een afschaffing van de salderingsregeling gepaard gaat met een nieuwe 
subsidieregeling voor het kleinschalig opwekken van duurzame energie. De 
internetconsultatie behelst met het consultatiewetsvoorstel echter alleen de afbouw van de 
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salderingsregeling, maar geen nieuwe regeling. Graag verneemt de Orde welke regeling voor 
de salderingsregeling in de plaats dient te komen en hoe de invoering hiervan zich verhoudt 
tot de afbouw van de salderingsregeling. 
 
Tot slot 
 
Uiteraard is de Orde graag bereid het bovenstaande nader toe te lichten. De Orde heeft geen 
bezwaar tegen publicatie van deze reactie. 
 
Hoogachtend, 
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
 
 
 
drs. R.A. van der Jagt 
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen 




