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Aanleg zonnedaken stoktdoor
stijgende verzekeringspremies

Carel Grol
Amsterdam

Hetverzekerenvanzonnepanelenwordt
zo duur dat bedrijven ze niet meer op
hun daken leggen. Vanwege een toene
mend aantal branden schroeven verze
keraarshunpremiesomhoogofzeverze
kerenhelemaal nietmeer.Dat blijkt uit
een inventarisatie door het FD. OpNe
derlandse daken zijn in de afgelopen
jarenmiljoenen zonnepanelen gelegd
alsonderdeelvandegewensteovergang
naar groene energie.
Bij een groot pandmet een hectare

dakoppervlakte kosten zonnepanelen
rond een halfmiljoen euro. De premie
bedroeg tot vorig jaar zo’n €1250.Dat is
bijsommigeverzekeraars inmiddelsver
dubbeld,naar€2500.Ookkrijgenbedrij
vensomstehorendatzegeenopstalver
zekering kunnen afsluiten, wanneer ze
panelenophet dakwillen leggen.

niet van de branchevereniging. Ook
HollandSolarwildatallezonnestroom
installateurs inNederlandeenopleiding
volgen, dat installatiebedrijven wor
den gecertificeerd en er ‘doeltreffende
inspecties’ komen.
Zonnepanelen op daken zijn

‘brandtechnisch geen fijn risico’, zegt
HansGroot,dezogehetenchiefbroking
officer van Aon. Die risico en verzeke
ringsadviseurhelptbedrijvenbijhetvin
denvaneenverzekeraar. ‘Erzijnverzeke
raars die panelen überhaupt nietmeer
verzekeren.’

Andere verzekeraars verlangen extra
maatregelen, bijvoorbeeld betere dak
isolatieonderdepanelenomhetgevaar
van brand tegen te gaan. Ook dat kost
geld. ‘Verzekeraars kunnen zeggen: de
premiegaat omhoog.Danzijndepane
lenwel te verzekeren’, zegtGroot.

Verzekeraarswijzen op toenemendbrandgevaar bij bedrijvendoor zonnepanelen

In 2018 zijn er 23 branden geweest
gerelateerd aan zonnepanelen, weet
VanHooff. InNederland zijn tussen de
800.000eneenmiljoenzonnesystemen:
eensysteembestaatuitmeerderepane
len. ‘Ikwildebrandenabsoluutnietba
gatelliseren,maardereactieomallezon
nesystemendanmaaruitdeverzekering
tegooienofdepremies te verdubbelen,
is niet proportioneel. En ook niet effec
tief’, aldusVanHooff.
Omde risico’s te verkleinen pleiten

verzekeraarsvoorbeterevoorlichtingen
regelgeving voorhet plaatsen vanpane
len. InNederlandmag iedereen zonne
panelen installeren, stelt het Verbond
van Verzekeraars. ‘Er is nog veel on
kunde in demarkt’, zegt de woordvoer
der. ‘Wat ons betreft, is er onvoldoende
regelgevingopditmoment.Alspanelen
op een verkeerdemanier gemonteerd
worden, is het brandrisico groot.’
Daarin verschillen de verzekeraars

€2500
De premie voor een hectare
zonnepanelen is in een jaar
verdubbeld, naar €2500. a Vervolg op pagina 3

Wijnand vanHooff, algemeen direc
teurvanbrancheverenigingHollandSo
lar, krijgt sinds de zomermails van be
drijvendie zonnepanelenwillen leggen
opdakenvanwoningen,kantorenofdis
tributiecentra.Maaralspremiesworden
verdubbeld, is installatievaaknietmeer
rendabel.VanHooff: ‘Alsditzodoorgaat,
wordt de sector denekomgedraaid.’

Verzekeraarsziensteedsmeerbrand
schade, zegt het Verbond van Verzeke
raars. ‘Wat ikhoorvandeledenisdatdit
komt door zonnepanelen die verkeerd
zijnaangelegd’, zegt eenwoordvoerder.
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Dat de aanleg van zonnepanelen
hapert, is een tegenslag voor het
kabinet. Zonne-energie draagt bij
aan de klimaatdoelstellingen. De
afgelopen jaren heeft Den Haag
miljarden subsidie beschikbaar
gesteld voor het plaatsen van
zonnepanelen.
De overheid staat in eerste in-

stantie machteloos tegenover
hogere premies. Nederland telt
tientallen verzekeraars. Het zijn
commerciëlebedrijven,diezelfbe-
palenwat ze verzekeren en tegen
welke tarieven.
De afgelopen jaren waren veel

schadeverzekeraarsverlieslatend.
Dathadondermeertemakenmet
hoge brand- en aansprakelijk-
heidsschades en dalende inkom-

stenuitbeleggingen.Verzekeraars
zeggenvakerpolissenopenkijken
kritischernaarrisicovollepolissen.
Het is onduidelijk of ook par-

ticulieren meer moeten betalen
voor hun verzekering. Huiseige-
narenmet enkele zonnepanelen
zijnnietverplichtdieteverzekeren.
‘Langvielenpanelenonderdeuit-
breiding van de bestaande verze-
kering. Dat kostte een paar euro.
Of dat nu een aparte polis wordt,
of dat panelen helemaal worden
uitgesloten,zijnweaanhetonder-
zoeken’,zegteenwoordvoerdervan
VerenigingEigenHuis.

Eindseptembermelddevakblad
SolarMagazine al dat enkele gro-
te verzekeraars besloten onzicht-
bareschadeaanzonnepanelenvia
woonhuisverzekeringen niet lan-
ger te vergoeden. Het ging daar-
bij om schade door hagelbuien.
Daar zijn toen Kamervragen over
gesteld.MinisterWopkeHoekstra
van Financiën zei dat ‘primair te
beschouwen als een zaak tussen
verzekeraars, marktpartijen en
eigenaren van zonnepanelen.

De haperende
aanleg van
zonnepanelen is
een tegenslag
voor het kabinet
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