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Een miljoen nieuwe woningen in tien jaar. Dat
ambitieuze plan ligt op tafel in aanloop naar de
verkiezingen. Is bouwen in het groen de oplos-
sing voor de woningnood en worden huizen
daardoor echt goedkoper? Dat bespreken Mar-
tin Visser en Herman Stam in een nieuwe afleve-
ring van de podcast Kwestie van Centen. Volgens
Visser verdwijnen de problemen op de huizen-
markt ‘niet vanzelf’ met 100.000 extra woningen
per jaar. In de podcast gaan de DFT-verslagge-
vers uitgebreid in op de invloed van de corona-
crisis op de huizenmarkt, de verkiezingsplannen
en vragen van luisteraars. De podcast is te be-
luisteren op www.DFT.nl, Spotify en iTunes. 

Gaan de huizenprijzen
ooit nog dalen?

PODCAST

De AEX is vrijdag, voor-
al dankzij optimisme over
herstel van de Ameri-
kaanse economie, 0,8%
hoger gesloten bij 678,48
punten. Wall Street bleef
na een hogere start dicht
bij huis. De Dow Jones-
index won twee uur voor
het slot 0,1%. Technolo-
giebeurs Nasdaq moest
0,1% afstaan.

De Amerikaanse minis-
ter Yellen (Financiën) gaf
hoop: zij ziet ’voortgang’
bij het uitrollen van het
enorme steunpakket van
$1900 miljard voor de
economie in de VS. De
rentevergoeding voor de
beeldbepalende 10-jarige
Amerikaanse staatsobli-
gatie kwam boven 1,32%,
het hoogste punt in een

jaar. Bankaandelen, zoals
ABN Amro en ING profi-
teerden fors van zulke
renteplussen. ,,Vooral
banken en verzekeraars
zijn op de beurs bezig
met een forse inhaalslag”,
signaleert handelaar
Daam-Martijn van Holst
van ABN Amro ODDO-
Bhf. Ook cyclisch gevoeli-
ge bedrijven als chipma-
chinemakers ASML en
ASMI spurtten vooruit.
Hun sectorgenoot Besi
voorspelde een beter
kwartaalresultaat. ,,De
markt rekent alvast op
het aantrekken van de
inflatie in de tweede jaar-
helft dankzij stevig her-
stel”, duidt Vincent Ju-
vyns (JPMorgan AM) het
optimisme.

Banken geven AEX steun;
Nasdaq raakt winst kwijt

OP DE BEURSVLOER

Uitgevers van nieuwsmedia zouden graag zien
dat de Europese Unie delen van de Australische
wetgeving kopieert die grote techbedrijven als
Facebook en Google dwingt te betalen voor het
overnemen van nieuwsberichten. Daarvoor is nu
een lobby gestart. Volgens de uitgevers zou ook
in de EU sprake moeten zijn van een bindende
arbitrage als het uitgevers en techbedrijven niet
lukt om tot overeenstemming te komen over
betalingen bij het plaatsen van content op de
techplatforms. De sector ziet zijn kans schoon
om de kwestie nu door te drukken nadat Face-
book in reactie op een soortgelijke Australische
maatregel geen nieuws meer deelt in dat land. 

’Ook EU-aanpak bigtech’
FACEBOOK
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De geur van
chocolade in
de fabrieks-
hal van
Steenland,
Gouda, is
het hele jaar

door goed te ruiken. Vooral
vanaf het begin van de zo-
mervakantie, dan wordt de
productie van met name
chocolademunten voor de-
cember opgevoerd. Iets
meer dan 60 vaste mede-
werkers krijgen dan hulp
van ongeveer 40 uitzend-
krachten. Bijna 90% van de
chocolade die hier in Gouda
wordt verwerkt, tot zo’n
60.000 tot 70.000 kilo per
dag, eindigt in muntvorm.
Het bedrijf is er wereld-
marktleider in. De rest van
de chocolade wordt ge-
bruikt voor onder andere
repen en plakken. Wie hier
komt werken, komt gemid-
deld tien kilo aan, zo wordt
gezegd op de werkvloer. 

Steenland levert zijn cho-
colademunten in eigen land
aan Jamin, maar exporteert
vooral: 95% gaat naar liefst

55 buitenlanden. Steenland
zet daarmee ruim €17 mil-
joen per jaar om. Het bedrijf
voert een zware concurren-
tiestrijd met Italiaanse cho-
coladeproducenten die met
hun lagere (loon)kosten de
Nederlandse markt al gro-
tendeels in handen hebben.

Directeur Bas Frequin be-
sloot drie jaar geleden tot de

aanschaf van zonnepane-
len. „Wij hebben een plat
dak waar volgens construc-
tieberekeningen 1300 zon-
nepanelen op passen. Een
jaar geleden is de aanschaf
van de panelen afgerond.
We hebben vanaf het begin
een specialist in de arm ge-
nomen voor de installatie en
voortijdig contact gezocht
met onze verzekeraars. Het
was namelijk een investe-
ring van een paar ton.”

Frequin kijkt er echter

toch met een bittere smaak
op terug. „Dit jaar moest on-
ze brandverzekering her-
zien worden. De inspecteur
meldde doodleuk dat mede
vanwege de panelen onze
premie 200% omhoog zou
gaan.” De reden? Frequin:
„Enerzijds gaf onze tussen-
persoon aan dat volgens
nieuwe regels elke individu-

ele verzekering
van de toezicht-
houders kosten-
dekkend moet
zijn. Ten tweede
zijn er recent
veel forse scha-

demeldingen geweest die
gekoppeld zijn aan zonne-
panelen, dus gaat de premie
omhoog.” 

Ook zijn er minder verze-
keraars geïnteresseerd om
dit soort risico’s te verzeke-
ren, krijgt Frequin te horen
van zijn tussenpersoon. „Ik
kon 10% korting op de pre-
mie krijgen als ik de panelen
uitzette en 20% als ik ze
weer van het dak haalde.
Mijn beoogde besparing
plus subsidie was ongeveer

€35.000, de extra premie is
bijna hetzelfde bedrag. En
bovendien is de verzeke-
ring - afgesloten bij een col-
lectief onder leiding van
Nationale Nederlanden -
maar voor een jaar ver-
lengd. Dus wie weet wat er
volgend jaar gevraagd
wordt?”

Negatieve beslissing
De 30 regionale energie-

strategieën (RESsen) van de
lagere Nederlandse overhe-
den, plannen die op 1 juli af-
gerond zullen worden, zet-
ten vol in op zonnepanelen
op bedrijfsdaken, om de
aanslag van de energietran-
sitie op het landschap te
beperken. „Maar als dit be-
kend wordt, gaat voor veel
ondernemers de investe-
ringsbeslissing negatief
uitpakken”, stelt Frequin.
„De overheid moet met de
verzekeraars om tafel om
iets te faciliteren, anders
gaat de duurzaamheidssub-
sidie gewoon op aan pre-
miestijgingen.”

Het verhaal van Frequin

staat niet op zichzelf. Ook
ijsstadion Thialf in Heeren-
veen zit in hetzelfde schuit-
je en moest deze zomer de
panelen uitzetten. 

Joost Rekker, voorzitter
van het bestuur van de Ne-
derlandse Vereniging van
Bakkerijen, vertegenwoor-
digt ruim 70 industriële
bakkerijen en bevestigt de-
zelfde problemen te zien.
„Onder onze leden wordt dit
probleem breed herkend.”
Bij zijn eigen bakkerijen-
groep Borgesius heeft hij ze-
ven voetbalvelden aan da-
ken bij negen bakkerijen,
waar onder andere de be-
kende Zaanse Snijders van-
daan komen. Hij geeft aan
dat zijn daken stevig genoeg
zijn, maar dat het probleem
volgens verzekeraars
schuilt ’in de isolatie onder
het dakleer die met de toe-
voeging van elektriciteitska-
bels en panelen juist een
brandversneller kunnen
worden’. 

Rekker geeft aan dat bij
zijn bakkerijengroep de
zonnepanelen nu door de
discussie met de verzeke-
raars wordt tegengehou-
den. „Onze klanten eisen
ook dat wij goed verzekerd
zijn tegen brand om versto-
ringen op te kunnen van-
gen. En dat risico kunnen
we niet zelf dragen. We heb-
ben een keer een kleine
brand gehad, toen was een
locatie al bijna zeven weken
uit de running.” Een patstel-

ling noemt Rekker het. „Wij
willen als bakkerijen graag
meedoen aan de energie-
transitie. Alleen al bij de
aangesloten brancheleden
zijn al wel 50 voetbalvelden
aan dak beschikbaar, maar
zo kan het niet.”

Noodklok
Theo Heere van de bran-

chevereniging voor koek,
snoep en chocolade (VPZ)
heeft veel mkb-leden en
luidt de noodklok: „We krij-
gen veel ondernemers aan
de lijn die graag willen ver-
duurzamen met panelen
maar voor wie verzekeraars
dat onmogelijk maken.”

De ondernemers hebben
reden tot klagen omdat ze
een disproportioneel deel

van de opslag duurzame
energie betalen, een heffing
op de energierekening, die
gebruikt wordt om de subsi-
diepot te vullen voor duur-
zame energieplannen. De
redenering daarachter was
volgens de inmiddels ver-
trokken klimaatminister
Eric Wiebes dat de bedrij-
ven die heffing kunnen te-
rugverdienen door te inves-
teren in zonnepanelen of

andere energiebesparende
maatregelen. In de praktijk
gaat die vlieger dus lang
niet altijd op.

Er komt nu op verzoek
van de Tweede Kamer een
onderzoek naar de verze-
kerbaarheid van zonnepa-
nelen. Zo moet duidelijk
worden welke factoren
precies een rol spelen.
Meerdere politieke partij-
en maken zich grote zorgen
over signalen van projecten
die worden afgeblazen van-
wege problemen rond het
verzekeren. CDA-Kamerlid
Agnes Mulder heeft in een
toelichting op haar voorstel
aangegeven dat het onder-
zoek duidelijk kan maken
welke factoren de premies
explosief doen stijgen. „We

willen niet dat
heel de ontwik-
keling van zon-
nepanelen ver-
traagd gaat wor-
den. Als we we-
ten wat de
hobbels zijn,
dan lossen we

ze misschien sneller op.”
Wiebes liet afgelopen na-

jaar weten geen hoofdrol te
zien voor de overheid: „De
branches moeten het doen.
Uiteindelijk moeten zij veel
scherper kunnen herken-
nen waar de risico’s zitten
en hoe we een risicovolle si-
tuatie in een minder risico-
volle situatie kunnen ver-
anderen. Dan gaan de pre-
mies echt omlaag.” De

VVD-bewindsman conclu-
deerde echter ook alvast dat
sommige dingen niet te ver-
zekeren zijn. 

Linkse oppositiepartijen
zien nadrukkelijk wel een
rol voor de overheid. „Hier
is ook een publiek belang in
het geding. Namelijk de be-
taalbaarheid van duurzame
energie”, zegt PvdA-Kamer-
lid William Moorlag. „Er ligt
een rol voor de overheid om

belemmeringen weg te ne-
men.” GL-Kamerlid Tom
van der Lee vreest dat de
premies niet omlaag gaan:
„Wij kunnen wel wat doen
om de risico’s te verkleinen.
Daar hoort ook wat werk
door de overheid bij.”

Het ministerie laat vrijdag
desgevraagd weten dat het
onderzoek inmiddels is ge-
start. De resultaten worden
rond de zomer verwacht.

Om het landschap te sparen,
wil de overheid graag veel
panelen op daken zien.
FOTO JAN VAN EIJNDHOVEN

De daken van alle mkb-bedrijfspanden in ons land moeten zo snel mogelijk vol
worden gelegd met zonnepanelen als het aan het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat en aan de lokale Nederlandse overheden ligt. In the-
orie verdient dat zichzelf terug. De praktijk is heel anders. Verzekeraars
waarschuwen voor een verhoogd brandrisico en hogere schadelasten.

’Subsidie gaat
op aan
premiestijging’

door Alexander Bakker en Edwin van der Schoot

VERDUURZAMINGSWENS POLITIEK ZORGT ERVOOR DAT MKB’ERS MEER MOETEN BETALEN AAN VERZEKERINGEN

OOnnddeerrnneemmeerrss
sscchhiipp iinn mmeett
zzoonnnneeppaanneelleenn

Verhoogd brandrisico en hogere schadelasten door zonnestroom op daken bedrijfspanden

Volgens verzeke-
raars kunnen
zonnepanelen een
extra brandrisico
vormen. En de te
verzekeren waar-
de van het pand
wordt door de
panelen ook ho-
ger natuurlijk.
„Daardoor kunnen
premies ook stij-
gen en dat staat
eigenlijk weer los
van zonnepanelen
an sich”, laat het
Verbond van Ver-
zekeraars in reac-
tie weten. „Verze-
keraars staan
absoluut niet
afwijzend tegen-
over zonnepane-
len op bedrijfsda-
ken. Maar ver-
duurzamen moet
in onze ogen veilig
gebeuren en dat
kan ook. Uit de

praktijk krijgen
wij signalen dat
het af en toe voor-
komt dat een dak
niet meteen ge-
schikt is voor
zonnepanelen. Dit
speelt met name
bij oudere daken.
Het is de taak van
een erkend instal-
lateur om de dak-
eigenaar hierover
te informeren en
te bespreken wat
er nodig is. Helaas
worden verzeke-
raars vaak pas
achteraf betrok-
ken. De installatie
blijkt dan soms
niet te voldoen
aan diens brand-
veiligheidseisen.”
Het Verbond
raadt onderne-
mers dan ook aan
om vooraf in over-
leg te gaan met

hun verzekeraar.
Veel verzekeraars
stellen al eisen
aan de zonnepa-
nelen en de instal-
latie daarvan,
maar feit blijft dat
er geen landelijke
richtlijnen zijn,

erkent het Ver-
bond. „Wij mogen
als verzekeraars
om mededingings-
redenen geen
gezamenlijke
minimale eisen
vaststellen. Daar-
om pleiten we
voor betere voor-
lichting binnen de
branche en betere
regelgeving rond-
om het plaatsen
van zonnepane-
len.”

Verzekeraars: ’Alleen veilig’

Chocolademaker Bas
Frequin kijkt met een
bittere smaak terug
op de verduurza-
ming. 
EIGEN FOTO

’Thialf zit in het
zelfde schuitje’


