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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z24659
Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministers van
Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over de verzekering van
zonnepanelen (ingezonden 10 december 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht «Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies»?1 2
Vraag 2
In hoeverre wordt de aanleg van zonnepanelen op dit moment belemmerd
omdat er vanwege hoge verzekeringspremies afgezien wordt van het
aanleggen van zonnepanelen?
Vraag 3
Wat is de stand van zaken van het overleg tussen verzekeraars, marktpartijen
en eigenaren van zonnepanelen waarvan u in uw vorige antwoorden gewag
maakte?
Vraag 4
Deelt u de mening dat indien er door deze private partijen op korte termijn
geen oplossing wordt gevonden voor het probleem van de verzekering van
zonnepanelen, dat u dan vanwege het publieke belang van een duurzame
energievoorziening wel een rol zou moeten gaan spelen? Zo ja, welke rol ziet
u voor uzelf weggelegd? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Is het waar dat er meer brandschade ontstaat ten gevolge van het verkeerd
aanleggen van zonnepanelen? Zo ja, wat is de omvang van deze schade?
Vraag 6
Welke wet- en regelgeving geldt er om ervoor te zorgen dat zonnepanelen
goed worden aangelegd? Hoe wordt deze gehandhaafd?
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Het Financieele Dagblad, «Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies»,
9 december 2019
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Vraag 7
Is deze wet- en regelgeving afdoende om brandschade te voorkomen? Zo ja,
hoe verhoudt zich dat tot de meldingen van meer brandschade? Zo nee, hoe
gaat u zorgen voor aanscherping van deze wet- en regelgeving en de
handhaving daarvan?
Vraag 8
Acht u een handreiking voor regio’s en gemeenten waarmee gestuurd kan
worden op de locatiekeuze en inpassing van zon-initiatieven (zonneladder)
nuttig en nodig om ervoor te gaan zorgen dat het plaatsen van zonnepanelen
op daken bevorderd gaat worden zonder dat verzekering daarin een
belemmering vormt? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? Zo nee, waarom
niet?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van
der Lee (GroenLinks), ingezonden 9 december 2019 (vraagnummer
2019Z24542)
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