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Laat de zon maar werken… 

Je staat misschien op het punt om met vakantie te gaan, of je hebt die al achter de rug… Misschien 

heb je wel elke dag vakantie? Hoe dan ook, midden in de zomer van 2019 geven wij je graag de 

laatste informatie over onze zonneparken, die sinds mei in werking zijn, en een aantal bestuurlijke 

zaken. 

 

Overdracht installaties aan Zon op Alphen 

De Coöperatie Zon op Alphen is bijna officieel eigenaar van de installaties op Rijnvicus en Golfclub 

Zeegersloot. Op 28 juni zijn de installaties geïnspecteerd en in orde bevonden. Zon & Co werkt nu 

aan de overdrachtsdocumenten en het compleet stellen van een aantal ordners met alle 

bijbehorende documenten. De uiteindelijke overdracht geschiedt wanneer de 

overdrachtsdocumenten worden getekend, iets dat we later in de maand verwachten te kunnen 

doen. 

Beschikkingen Belastingdienst zijn binnen 

Als deelnemer van Zon op Alphen krijg je korting op de energiebelasting. Deze wordt verrekend met 

het verbruik van je eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen 

voeren, is een zogenoemde beschikking van de Belastingdienst nodig. De beschikkingen voor 

Rijnvicus-Oost en GC Zeegersloot waren al binnen, maar de beschikking voor Rijnvicus-West had wat 

meer voeten in de aarde. Door een software-fout dreigde op het moment van de aanvraag 



postcodegebied 2391 (Hazerswoude-Dorp) buiten de postcoderoosregeling te vallen. We hebben de 

belastingdienst het probleem geschilderd en documentatie aangeleverd waaruit bleek dat 2391 wel 

degelijk bij de PCR van Rijnvicus-West behoorde. De belastingdienst ging daarmee akkoord en vorige 

week rolde ook deze derde beschikking bij het bestuur van Zon op Alphen door de brievenbus.  

Hiermee is de terugbetaling van de energiebelasting op je eigen gebruik vanaf 28 mei 2019 voor een 

periode van ten minste vijftien jaar voor de deelnemers goedgekeurd en een feit. De beschikkingen 

staan inmiddels op de website en kun je hier downloaden.  

Als je zelf begin 2020 je belastingteruggave met je energieleverancier moet regelen, moeten deze 

documenten (afhankelijk van de postcoderoosprojecten waarin je participeert) worden meegeleverd. 

Extra uitleg over berekening van de belastingteruggave 

De productiegegevens die worden gebruikt worden voor de berekening van de belastingteruggave is 

gebaseerd op de productie start van de installaties, níet op die van de beschikking. De start van de 

productie is gerelateerd aan het moment dat de energieleveranciers de data kregen. Voor Rijnvicus-

West en -Oost was dat 1 mei en voor GC Zeegersloot 20 mei. Vanaf deze data krijgt de coöperatie de 

productie betaald.  

De berekening van de eigen teruggave die in de gebruikersomgeving staat is voor het eerste jaar iets 

te rooskleurig, omdat die teruggave pas op 28 mei in gaat, de startdatum van de beschikkingen. Dit 

verschil komt omdat de administratieve systemen van Zon op Nederland anders zijn ingericht; daarin 

wordt er van uitgegaan dat de productiedatum gelijk is aan de datum van de beschikking. Omdat Zon 

op Alphen alle drie de parken gelijktijdig wilden aanmelden, ontstaat nu dit kleine verschil. Na het 

eerste volle jaar stemmen de cijfers weer wel overeen. 

Laat de zon maar werken! 

Je bent natuurlijk vooral nieuwsgierig naar 

de opbrengsten van Rijnvicus en Golfclub 

Zeegersloot én wat jouw certificaten je nu 

daadwerkelijk opleveren. Via onze website 

kan je exact – zelfs per dag/uur - de 

productie-informatie inzien van de 

zonneparken. Klik hier. Op 18 juli jl. hadden 

we totaal al 278 MWatt groene stroom 

opgewekt én daardoor ruim 109 ton CO2-

uitstoot vermeden. 

Voor de stroom die we met Rijnvicus-Oost 

en -West leveren, keert Greenchoice 

inmiddels maandelijks de vergoeding aan 

Zon op Alphen uit. Voor GC Zeegersloot 

hebben we een overeenkomst met 

Vandebron Energie. Omdat dit een kleinverbruik-aansluiting is, wordt deze vergoeding jaarlijks 

verrekend.  

https://zonopalphen.nl/project-rijnvicus-gc-zeegersloot
https://zonopalphen.nl/productie-informatie/


Om te zien wat je eigen certificaten opleveren, kun je terecht in je gebruikersomgeving bij Zon op 

Nederland. Klik hier om in te loggen, en ga dan naar ‘Mijn certificaten’. Onderaan die pagina staan 

dan de relevante gegevens. 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 

Op 14 mei 2019 werd de eerste 

Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van de Coöperatie Zon op 

Alphen gehouden. Het 

conceptverslag is zo goed als 

gereed en is binnenkort hier te 

lezen. Op de volgende ALV wordt 

het verslag besproken en 

vastgesteld. Deze vergadering 

wordt gehouden op dinsdag  

1 oktober a.s. De leden 

ontvangen begin september de 

officiële uitnodiging en agenda. 

Op de agenda staat onder meer 

het concept huishoudelijk 

reglement. Een werkgroep is 

bezig om dit op te stellen. 

Zet de datum alvast in je agenda. 

 

Factuur ledenbijdrage 

Het bestuur van Zon op Alphen was van plan om vorige maand de facturen te versturen voor de 

ledenbijdrage. Het factuurbedrag is maximaal 15 euro per jaar, afhankelijk van het aantal certificaten 

en van je huidige energieleverancier. Voor de facturering zijn we afhankelijk van Zon Op Nederland, 

dat echter bezig is met een aanpassing van het facturatiesysteem. Zodra het systeem is aangepast, 

worden de facturen verzonden.  

Er zijn een aantal regels voor het ontvangen van de premie van de leveranciers met 3 sterren. Tijdens 

de (informatie)bijeenkomsten waren die niet allemaal bekend of niet duidelijk genoeg. Inmiddels 

staat alle informatie duidelijk op de site van Zon op Nederland en onze eigen site. Klik hier voor 

gedetailleerde info over de ledenbijdrage. 

https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen
https://zonopalphen.nl/documenten
https://zonopalphen.nl/hoe-zit-het-met-de-betaling-van-de-ledenbijdrage/

