Totale investering
waarvan Lening Fonds Nieuwe Doen
en Eigen bijdrage Certificaathouders

€ 190.000,00
€ 177.000,00
€ 13.000,00

Verwachte energieproductie per jaar
(700 x 440 Wp) x 90%
Per certificaat 250 kWh
Eenmalige instapbedrag 13.000 euro / 1.100 certficaten

277.000 kWh
1.100 certificaten
€ 12,00 per certificaat

Jaarlijkse bijdrage
Hiermee wordt lening FND afgelost (in 15 jaar) en onderhoud
en beheer uit voldaan

€ 16,00 per certificaat

Restitutie Energiebelasting
Citaten Rijksoverheid
Sinds 1 januari 2013 betaalt u op de levering van aardgas en elektriciteit naast energiebelasting. aan opslag duurzame energie- en klimaattransitie terug.
ook opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Als u een teruggaaf energiebelasting hebt, krijgt u ook een bedrag aan opslag duurzame energie- en klimaattransitie terug.
U hoeft geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van:
elektriciteit die u opwekt met hernieuwbare energiebronnen
Jaar

Belasting per kWh Opslag
transitie
2020
2021

€ 0,09770
€ 0,09428

€ 0,0273
€ 0,0300

Per certificaat
x 250kWh
€ 0,12500
€ 0,12428 €

31

Kosten certificaat Voordeel

€ 16,00

€

15

Jaarlijkse opgave t.b.v. restitutie energiebelasting
 Uniform kalenderjaar 1-1 / 31-12 (hoeft niet synchroon te lopen met de jaarafrekening
met de eigen energieleverancier)
 Coöperatie verstrekt elk jaar per certificaathouder een gecertificeerde verklaring van
hoeveelheid opgewekte kWh aan duurzame energie
 Die verklaring vermeldt ook het EAN-nummer waarvoor de betaalde energiebelasting
kan worden terug geclaimd
 De verrekening van de energiebelasting moet door elke certificaathouder zelf ingediend
worden bij de eigen energieleverancier (check medewerking)
 De eerste opgave (2021) geldt voor een gedeeltelijk jaar gegeven de aanvangsdatum van
het project per 1-5-2021

De meest gestelde vragen met verkregen antwoorden over
coöperatief opgewekte energie en de certificaten.
1. Waar krijg je de energiebelasting over terug?
-Over de verbruikte KwH’s die op de jaarrekening staan. Gaat de belasting omhoog, dan ook
hogere teruggave en omlaag, dan lagere teruggave. Je betaalt per maand in je voorschotnota
en krijgt aan het eind van het jaar terug
2. Moet je je teruggave zelf met je energiemaatschappij regelen?
-Ja. We hebben een lijst met de energiemaatschappijen die meewerken aan de PCR.
3. Betaal je de instap vooraf?
-Ja, zodra je je opgeeft bij de coöp voor energiecertificaten. Dan ook tevens
je jaarlijkse contributie voor het aantal afgenomen certificaten.

4. Hoe bereken je je aantal certificaten dat je nodig hebt?
-Je berekent je gemiddelde energieverbruik van de laatste 3 jaar. Dan per
250 KwH 1 certificaat. Je kunt ook een half certificaat voor de afronding
kopen. Nooit meer kopen dan wat je verbruikt, je krijgt immers alleen
belasting terug over het werkelijke verbruik.
5. Kun je certificaten bij- of verkopen?
-Ja, er zal door de coöp 1x per jaar gelegenheid worden gegeven om dit te
realiseren.
6. Wat gebeurt er als je tijdens de versterking van je huis elders gaat wonen?
-Als je binnen het PCR gebied blijft, neem je ze mee. Zo je erbuiten gaat
wonen, moet je dat regelen met de coöp door tijdelijk te verkopen.

7. Wat gebeurt er bij verhuizing?

-Een +punt voor je huis net als het glasvezelinternet. Je verkoopt de certificaten mee
met je huis,
zo ook als je je huis huurt. Wel doorgeven aan de coöp. Je kunt ze ook aan de
coöp terug verkopen voor de dan geldende waarde.
8. Wat is de waarde van je certificaat?
-Bij instap de afgesproken waarde. Na 15 jaar €0,00. Elk jaar vermindert de
waarde met 1/15 deel.
9. Wat is er afgesproken over de huur van de grond van het zonnepark?
-Een jaarlijkse huur, een opstalverzekering en na 16 jaar is de huurperiode voorbij. De
situatie wordt dan opnieuw bekeken met de dan geldende inzichten.
10. Als je zelf zonnepanelen hebt,heeft het dan zin om certificaten te kopen?
- Er kan geen energiebelasting gerestitueerd worden, die niet eerst betaald is. De
opbrengst van eigen zonnepanelen levert al een dergelijke restitutie op. Certificaten hebben
dus alleen (financieel) voordeel als je niet je gehele stroomverbruik zelf opwekt.

