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Wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 in 
verband met een wijziging van de eisen voor 
zonnepanelen 

 

Aanleiding 
Op 1 juni 2022 is de Regeling groenprojecten 2022 (hierna: de Regeling) in 
werking getreden. De Regeling is bedoeld voor het bevorderen van financiering 
van innovatieve projecten met bovenwettelijke positieve milieueffecten. Na 
inwerkingtreding van de Regeling is gebleken dat één van de eisen die wordt 
gesteld aan financiering voor zonnepanelen (subcategorie 4.1.2. Fotovoltaïsche 
cellen) geschrapt moet worden.  
 
In deze nota wordt u gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging 
van de Regeling en deze wijziging voor te leggen aan het parlement. 

Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd: 

• akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van de Regeling; en 
• de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer te ondertekenen ten 

behoeve van het starten van de voorhang na de internetconsultatie. 

Kernpunten 
Wijzigingsvoorstel 
In de subcategorie 4.1.2: Fotovoltaïsche cellen in de Bijlage behorend bij artikel 2 
van de Regeling staat de eis dat de energieopbrengst van de zonnepanelen, 
volgens een gestandaardiseerde berekeningsmethode (volgens de norm IEC 
61853-3) door de fabrikant moet zijn opgegeven. Na inwerkingtreding van de 
Regeling is gebleken dat de markt deze berekeningsnorm (nog) niet toepast. 
 
Deze eis is in de Regeling opgenomen omdat hiermee de energieopbrengst van de 
verschillende panelen onderling vergeleken kan worden. Deze norm bepaalt niet 
de minimale kwaliteit van een paneel. Het is dus niet zozeer een technische eis 
als wel een norm waarmee de prestaties van de panelen inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden. 
 
Er is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: Rvo) geen 
alternatief beschikbaar waarmee de energieopbrengst van de zonnepanelen 
vooraf bepaald kan worden. Het schrappen van deze eis maakt deze subcategorie 
niet minder ambitieus. Aanvragers moeten uiteraard nog steeds aan de andere 
eisen uit de subcategorie voldoen waardoor deze subcategorie innovatief genoeg 
blijft.  
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Voorhang 
Op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 dient enig ontwerp van de 
Regeling in het kader van de voorhangprocedure aan de Eerste en Tweede 
Kamer te worden aangeboden. 
 
Financiële/juridische overwegingen 
Met Rvo is afgesproken de aanvragen die reeds gedaan zijn op deze subcategorie 
in behandeling worden genomen, maar dat de daadwerkelijke groenverklaring pas 
afgegeven wordt nadat de eis uit de Regeling geschrapt is. Uiteraard alleen indien 
een aanvrager voldoet aan de rest van de eisen uit de subcategorie. Dit is door 
Rvo ook op deze wijze gecommuniceerd naar de betrokken banken en 
beleggingsinstellingen.  
 
De wijziging wordt met terugwerkende kracht tot 1 juni 2022 doorgevoerd, na 
publicatie is het dan alsof de besproken eis niet in de Regeling heeft gestaan.  

Krachtenveld 
Rvo heeft laten weten verrast te zijn dat deze norm niet wordt toegepast. Dat is 
een onaangename constatering, gezien zij zorgdragen voor een uitvoerbare 
regeling, en de regeling hierop toetsen voorafgaand aan vaststelling. 
Tegelijkertijd hebben marktpartijen tijdens de internetconsultatie en voorhang wel 
zorgen geuit over onnodige barrières die met de aanvullende eisen in de regeling 
zouden worden opgeworpen, maar was niet duidelijk dat deze norm in zijn geheel 
niet werd toegepast. Vandaar dat die reactie niet heeft geleid tot het aanpassen 
van de Regeling.  
 
Het herstellen van deze omissie is bevoordelend voor aanvragers omdat hiermee 
wordt voorkomen dat aanvragen afwezen moeten worden vanwege een niet 
toepbare eis in de Regeling. In sommige gevallen zal de Rvo de beslistermijn (8 
weken) van een aanvraag overschrijden omdat de eis nog niet geschrapt is. Het 
alternatief, afwijzen van de aanvragen, is echter onwenselijk voor zowel de 
aanvragers als de andere partijen.  
 
Met de banken heeft ruim een jaar overleg plaatsgevonden over de Regeling. 
Hierbij hebben zij herhaaldelijk hun zorgen geuit over aanscherping van eisen. 
Het schrappen van een onnodige eis met terugwerkende kracht zal op hun steun 
kunnen rekenen. De wijziging van de Regeling is voorgelegd aan uw ambtsgenoot 
van het Ministerie van Financiën en wordt t.z.t. door hem ook ondertekend.  
 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Regeling van de 
Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat, 
van ........, nr. IENW/BSK-, 
houdende tot wijziging van de 
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