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De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat sommige zonnepanelen van het 
merk Scheuten Solar brandgevaarlijk zijn. Maar een melding van keuringsinstituut KIWA 
over slecht onderzoek naar panelen is schadelijker voor de zonnepanelenbranche. 

Dat zegt zonnecel-specialist en groothandelaar Peter Desmet op BNR. "Ik denk dat het KIWA 

meer schade aanricht dan de feitelijke melding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoreit." 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert consument met panelen van Scheuten 

Solar op het dak, zo snel mogelijk hun leverancier te bellen. De zonnepanelen kunnen door een 

defect namelijk brand veroorzaken. En ietwat overdreven reactie, vindt Desmet. "Als je dat merk 

panelen hebt moet je de installateur bellen. Dan is het denk ik vrij snel vast te stellen of het 

inderdaad jouw panelen betreft of niet. Maar Scheuten Solar heeft nooit een heel groot 

marktaandeel gehad in Nederland." 

Het andere nieuws over zonnepanelen kwam dinsdag van het keuringsinstituut KIWA. Dat bracht 

naar buiten dat de kwaliteit van zonnepanelen op het dak zo slecht wordt onderzocht, dat de 

panelen bij de helft van de consumenten de geschatte levensduur van 20 tot 25 jaar niet haalt. 

Een conclusie die Desmet wil bestrijden. "Ik denk dat het duidelijk het geval is dat er één merk, 

één type een probleem veroorzaakt. Laten we dat vooral niet op alle panelen betrekken." 

http://www.bnr.nl/nieuws/717484-1302/zonnepanelen-scheuten-solar-brandgevaarlijk


KIWA speelt geen rol 

Hij vindt het ook een opmerkelijke boodschap, omdat KIWA geen of nauwelijks een rol speelt in 

de zonnepanelenindustrie. "De keuringsinstanties die hier eigenlijk alle panelen die in Europa 

verkocht kunnen worden, aan grondige testen onderwerpt is of het Duitse VDE of het Duitse TÜF. 

En ik denk dat meneer Van der Marel van KIWA, die daar de commercieel directeur is, dit 

aangrijpt om eigenlijk zelf commercieel gewin te realiseren. KIWA heeft eigenlijk maar een heel 

beperkt aantal panelen onder handen gehad." 

Het punt van KIWA dat vervolgkeuringen niet of nauwelijks worden uitgevoerd is volgens Desmet 

absoluut niet waar. "TÜF en VDE zijn zeer gerenommeerde keuringsinstanties. Wereldwijd veel 

groter en actiever dan KIWA. Dat zijn de keuringsinstanties voor de zonnepanelenbusiness. Niet 

KIWA." 

Toch is Desmet niet bang dat het bericht over Scheuten Solar en dat van KIWA slecht zijn voor 

de business. "Aandacht is altijd goed. Slechte aandacht ook. Want het geeft ons de mogelijkheid 

om aan  consumenten uit te leggen welke producten er nog meer zijn en waarom die wel voldoen 

aan alle eisen." 

 


