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Klimaatverandering zet door



Maar we gaan ook een goede kant op!

Uit: https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor



Zon op Nederland

Iedereen in Nederland in staat stellen zelf 
zonnestroom op te wekken en te gebruiken, 

ongeacht hun woonsituatie of inkomenspositie



Kenmerken Regeling Verlaagd 
Tarief

• Gezamenlijk zonnestroom project (meestal coöperatie, VvE is ook 
mogelijk) 

• Bewoners binnen aaneengesloten gebied van postcodes (‘roos’) 
kunnen meedoen, 

• Deelnemers krijgen energiebelasting terug per kWh die zij 
opwekken (EB = 9,8 ct + BTW =  ca11,9 ct)

• Aangewezen door Belastingdienst - minimaal 15 jaar
• Aantal leveranciers (Greenchoice, Engie, Qurrent, OM/Nieuwe 

Energie, en sinds kort NUON, Essent en ENECO)



Deelname aan zonnestroom project
• Kosten één certificaat circa €325,-

(incl montage, aansluiting, begeleiding, excl BTW)
• Opbrengst per certificaat circa 250kWh 
• Certificaat staat op naam
• Klimaatwinst/certificaat/jaar ca 130kg CO2

• Jaarlijks privévoordeel bijna €30,- (250x11,9ct)
• Jaarlijkse inkomsten coöperatie per certificaat
• Postcodes 3811, 3812, 3813, 3814, 3816, 3817, 3818



Deelname aan zonnestroom project
• Certificaten zijn overdraagbaar (te verkopen)
• Belastingvoordeel alléén als je binnen postcodegebied 

woont 
• Kleinverbruikers (tot max 3 x 80 A) kunnen meedoen
• Nooit meer korting dan je eigen stroomverbruik
• En maximaal 10.000 kWh/jaar per deelnemer
• Er wordt gewerkt met ‘restwaardetabel’ voor waarde per 

jaar



Privé voordeel – hoe werkt het
• Korting energiebelasting wordt verrekend via de 

energieleverancier
• Alle productie installatie wordt vastgelegd en toegerekend 

naar deelnemers, opbrengst vanuit coöperatie verdeeld
• 1x per jaar productieoverzicht, altijd mogelijkheid tot inloggen 

om stand te zien tot nu toe
• Automatisch doorgegeven naar GC, Q, OM & E, Nuon, Eneco 

en Essent
• Alle anderen gaat via een voucher – zelf doen
• Verrekening via credit nota, jaarnota of eindnota





Voorbeeld

Financiën Privé (voorbeeld!) 
Inleg
o 10 certificaten van € 325,-
o Totale inleg is € 3.250,-

Opbrengst privé
o Klimaatbijdrage van ca. 1300 kg vermeden CO2 uitstoot
o Jaarlijks geen EB(+BTW) over 2500 kWh
o Jaarlijkse opbrengst is bijna € 300,-
o Uitkering uit coöperatie door verkoop stroom circa € 120,-

(afhankelijk van opbrengst)
o Netto opbrengst ca € 420, -
o Inleg in ongeveer 8 jaar terugverdiend
o NB: kan fluctueren bij dalen of stijgen 

Energiebelasting/stroomprijs



Voorbeeld

Financiën installatie (voorbeeld!) 

Inkomsten
• Verkoop stroom 

230*250kWh*€0,07= € 4.025,-
• Klantvergoeding

20*€35,- = €  700,-

Totaal omzet: € 4.725,-
Winst:

Kosten
• Administratie €     800,-
• Operationeel €     725,-

Totaal € 1.525,-

€  3.200,-
(= € 13,90 per certificaat)

Basis
o 230 certificaten van € 325,-
o 20 deelnemers
o Alle deelnemers bij aanbevolen e-leverancier óf contributie

Winst coöperatie wordt verdeeld over aantal certificaten, tenzij 
anders besloten. 



Energieleveranciers met 
margevergoeding

Coöperatie/VvE ontvangt een extra vergoeding:
• ca 35 euro per jaar
• Bij een normaal contract
• Per lid indien klant van één deze leveranciers
• Indien zowel gas als stroom wordt afgenomen (anders helft)

• Wanneer lid kiest voor andere leverancier, dan contributie van 
35 euro per jaar



Volgende stappen
• Ondertekenen gebruiksovereenkomst met dakeigenaar
• Aansluiting Stedin aanvragen
• Voorinschrijving doen-min/max aantal gewenste 

certificaten opgeven: www.zonopamersfoort.nl
• Offerte installateur opvragen – goede kwaliteit panelen 

en installatie, in overleg met coöperatie
• Inschrijven op certificaten en toewijzen aan deelnemers
• Opdracht geven tot installatie en uitvoering
• Oplevering en Feestje

http://www.zonopamersfoort.nl/


Hoeveel heb ik nodig

• Zuinig eenpersoons 750kWh 3 certificaten
• Zuinig tweepersoons 1500kWh 6 certificaten
• Normaal tweepersoons 2500kWh 10 certificaten
• Gemiddeld gezin 3500kWh 14 certificaten
• Groot gezin 5000kWh 20 certificaten
• Groot gebruiker 7500kWh 30 certificaten
• Maximum 10000kWh 40 certificaten

NB: je krijgt nooit meer korting op de Energiebelasting dan je 
maximale eigen verbruik!
Oh ja: gebruik je nog gas? Kijk naar de mogelijkheden van 
elektrisch koken, warmtepompen en infrarood verwarming! 



Ook Lars zal ons dankbaar zijn

(en al die andere mensen en dieren…)



Wat vinden jullie er van?

(en doen jullie mee?)


