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Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers
die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productieinstallatie wonen. De korting van 7,5 cent per kWh (inclusief BTW gaat het om 9 cent) wordt verrekend met de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). De energieleverancier
van het lid verrekent de belasting vervolgens met de Belastingdienst.
Waarom deze regeling?
Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame
opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggend
idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt
geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie,
maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame
energie. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn,
waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot
minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.
Welke collectieven komen in aanmerking?
Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE). Het
betreft hier doorgaans collectieven die rondom een
productie-installatie zijn georganiseerd. De collectieven moeten wel aan een aantal eisen voldoen: lidmaatschap is alleen toegestaan voor natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn uitgesloten. En wellicht
ten overvloede: de coöperatie/VvE doet niet zelf een
beroep op de regeling. Dit recht hebben alleen haar
leden.
De verwachting is dat (grote) bestaande coöperaties
niet voldoen aan de eisen van de regeling. Bijvoorbeeld omdat bedrijven lid zijn of omdat leden niet in
de postcoderoos wonen. Het oprichten van ‘satellietcoöperaties’ zou uitkomst kunnen bieden. Bestaande
coöperaties kunnen voor elke productie-installatie een
aparte ‘satelliet-coöperatie’ oprichten, zodat leden
van een bestaande coöperaties kunnen participeren in
verschillende projecten.
Hoe werkt de verrekening?
Particuliere kleinverbruikers investeren via een coöperatie of VvE in een duurzame elektriciteitsinstallatie. De coöperatie of VvE verkoopt de duurzaam
opgewekte stroom aan een energieleverancier naar
keuze. Om de belastingkorting daadwerkelijk door te
kunnen voeren op de energierekening van een lid,
heeft een energieleverancier gegevens nodig over het

aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom
uit een productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de
energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op
basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe.
Wat betekent de postcoderoos voor een collectief/project?
Voor de afbakening van lokale energie is gekozen voor
de zogenoemde postcoderoos met als kleinste eenheid het gebied waarin alle postcodes dezelfde vier
cijfers hebben. Hierbij staat de productie-installatie in
het centrale postcodegebied. Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de zogenaamde
postcoderoos wonen. Dit zijn alle postcodes met dezelfde vier cijfers als het postcodegebied waarin de
productie-installatie staat, plus de direct hieraan grenzende postcodes.
Wat als ondernemers lid zijn van een collectief?
Ondernemers zijn in beginsel uitgesloten van deze
regeling. Een collectief kan dus niet meedoen aan de
regeling als een deel van de leden ondernemer is. Bij
Ministeriële Regeling (MR) zal echter worden geregeld
onder welke omstandigheden de inspecteur hierop
een uitzondering kan maken. Deze MR is naar verwachting eind december gereed. In beperkte mate
zullen daardoor ook ondernemers lid mogen zijn van
een coöperatie of VvE die gebruik maakt van de regeling. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke personen met
een eigen bedrijf, die als particulier lid zijn van de
coöperatie en toepassing van het verlaagde tarief
vragen voor hun woning.
Uitbreiding van de regeling tot ondernemingen zou
ook het bezwaar hebben dat de regeling wegens
mogelijke staatssteunaspecten ter goedkeuring gemeld moet worden bij de Europese Commissie. Hierdoor zou de regeling nog niet inwerking kunnen
treden. In het Energieakkoord is afgesproken dat de

wenselijkheid en mogelijkheid van zakelijke kleinverbruikers wordt onderzocht.
Komen huurders en verhuurders in aanmerking voor
de regeling?
Hier geldt de voorwaarde van zelfbewoning. Deze
voorwaarde voorkomt dat commerciële verhuurders
gebruik kunnen maken van de regeling. Een huurder
kan lid worden van een coöperatie om zelf in aanmerking te komen voor toepassing van het verlaagde
tarief voor aan hem geleverde elektriciteit. Dit is echter niet mogelijk bij inclusief huren. Het energiebedrijf
levert in die situatie namelijk geen energie aan de
huurder en kan dus ook niet het verlaagde tarief toepassen.
Welke technieken/ productie-installaties komen in
aanmerking voor de regeling?
De regeling geldt voor elektriciteit die is opgewekt
met hernieuwbare energiebronnen. Denk naast zonne-energie aan met name wind, waterkracht en biomassa. Op dit moment is geen uitsluiting van bepaalde technieken voorzien. De leden moeten juridisch en
economisch eigenaar van de productie-installatie zijn.
De regeling wordt over vier jaar geëvalueerd. Sluitende business cases rekenen over een langere periode.
Hoe zit het met zekerheid over continuïteit?
De regeling is voor onbepaalde tijd, maar wordt na
vier jaar breed geëvalueerd. Niet alleen op gebruik,
maar ook op haalbaarheid en werkbaarheid. Dit geldt
overigens voor alle regelingen. Zowel in het Belastingplan als in het Energieakkoord is expliciet aangegeven dat met het oog op investeringszekerheid de
continuïteit voor bestaande gebruikers moet worden
geborgd. Dat betekent dat als de regeling wordt aangepast naar aanleiding van de evaluatie, er altijd een
passende overgangsregeling zal komen voor bestaande gevallen.
Wat wordt verwacht van het gebruik van de regeling?
Dat moet de praktijk natuurlijk gaan uitwijzen. In het
energieakkoord is aangenomen dat – uitgaande van

een groei van het aantal deelnemers met zo’n 25.000
per jaar – eind 2017 rond de 100.000 huishoudens van
deze regeling gebruikmaken. Uitgangspunt is dat elk
lid voor gemiddeld 3.000 kWh elektriciteit per jaar
profiteert van het verlaagde tarief.
Hoeveel en welk geld is met deze regeling gemoeid?
De met deze regeling gepaard gaande belastingderving wordt door een verhoging van de energiebelasting voor elektriciteit betaald. Het kabinet heeft
echter in het aanvullend pakket structureel 10 miljoen
euro voor deze regeling beschikbaar gesteld. Deze 10
miljoen euro is opgenomen in de Miljoenennota.
Daarmee kan de hiervoor genoemde verhoging van
het tarief in de energiebelasting voor elektriciteit
worden beperkt en in de eerste jaren zelfs achterwege
blijven. Dat houdt in dat naar verwachting pas in 2017
voor de eerste keer een dergelijke verhoging plaats zal
vinden. Deze verhoging bedraagt dan € 0,0003 per
kWh.
Kan een particulier onbeperkt gebruik maken van de
regeling?
Deze regeling heeft alleen betrekking op elektriciteit
voor eigen gebruik. Dat eigen verbruik is bepalend en
ligt voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen) op
circa 3.500 kWh. Als particulieren voor meer instappen
dan hun eigen gebruik, zal er dus niet over het gehele
aandeel in de productie een korting gelden. Bovendien beperkt de toepassing van het verlaagd tarief
zich tot 10.000 kWh.
Braakliggende (bouw)gronden worden vaak gezien
als aantrekkelijke bestemming voor tijdelijke zonneparken. Geldt de regeling dan ook?
De regeling geldt ook voor tijdelijke zonneparken,
maar collectieven moeten dan wel rekening houden
met de zogenaamde postcoderoos. Als de tijdelijke
voorziening wordt verplaatst naar een locatie buiten
de postcoderoos, vervalt voor veel deelnemers de
belastingkorting. Dit brengt de nodige administratieve en financiële handelingen met zich mee.

De factsheets over de voorgestelde regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek zijn tot stand gekomen o.b.v. input van de
Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Agentschap NL i.s.m. Ecofys. De regeling is naar verwachting eind 2013 gereed.
HIER opgewekt spant zich in voor accurate informatie in deze factsheets. Bij onjuistheden of onvolledigheden in de
informatie aanvaardt HIER opgewekt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen. Vragen? info@hieropgewekt.nl.
Dit factsheet is nummer 1 uit een serie van 7. De andere factsheets gaan over: juridische aspecten | organisatorische aspecten
| aspecten ten aanzien van de productie | financiële aspecten | aansluitingen en het net | locatie van de productie-installatie.
Er is ook een HIER opgewekt Kennisdossier over deze thema’s. Meer info: www.hieropgewekt.nl
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