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Belastingdienst

Belastingdienst, Postbus 9001, 6800 DB Arnhem

Zon op Zuidplas Coöperatie U.A.
R.l.C. van Esseveldt
De Meidoorn 36
2912 RE Nieuwerkerk aan den Ilssel

Betreft: Aanwijzing voor het verlaagde tarief energiebelasting

Geachte heer/mevrouw Van Esseveldt,

U hebt verzocht om een aanwijzing van de Belastingdienst voor toepassing van het
verlaagd tarief energiebelasting voor de leden van Zon op Zuidplas Coöperatie
U.A.

Grote ondernemingen
Landelijk Milieubelastingenteam
Kantoor Arnhem

Groningensingel 21
6835 EA Arnhem
Postbus 9001
6800 DB Arnhem
www. belastingdienst.nl

Doorkiesnummer
06 - 527 900 53

E-mailadres
j.schellingerhout@belastingdienst
,nl

Datum
16 maart 2021

onze referentie
9082 1, 14000/8592.31.586

Uw referentie

Het adres van de productielocatie is IJsermanpad 1

2911 PH Nieuwerkerk aan den
Ilssel

De EAN code van de productie-installatie is: 871692160071528762

Het betreft de hernieuwbare energiebron: P.V. (zonnepanelen)

Het postcodegebied, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel z van de Wet
belastingen op milieugrondslag, bevat het hart: 29L4
alsmede de direct aangrenzende gebieden met postcodes: 2841 2977 29L2
29t3

Wettelijke basis
De aanwijzing is gebaseerd op artikel 59a, derde lid van de Wet belastingen op
milieugrondslag en artikel 19a van de Uitvoeringsregeling belastingen op
milieugrondslag.

Volledigheidshalve merk ik op dat indien blijkt dat feiten en/of omstandigheden
afwijken van de informatie die u mij in uw verzoek heeft verstrekt u gehouden
bent mij daarover te informeren.
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De aanwijzing heeft betrekking op:

Naam: Zon op Zuidplas Coöperatie U.A.
KVK nummer: 72772433
BSN: 8592.31.586
Vestigingsplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel



Beslissing
Op basis van de door u verstrekte informatie kom ik aan uw verzoek tegemoet
Ik wijs de coöperatieve vereniging aan met ingang van: l februari 2o2L.
Aan àeze aanwijzing zijn de hierna te noemen voorwaarden verbonden.

Grote ondernemingen
Landelijk Milieubelastingenteam
Arnhem

Datum
16 maart 2021

Onze referentie
90821. 14000/8592. 31.586

Voorwaarden
Deze aanwijzing geldt onder de voorwaarde dat u de bepalingen van de Wet
belastingen op milieugrondslag, de Uitvoeringsregeling belastingen op

milieugóndslag, het uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag, maar ook
de eventuele nàdere voorwaarden die zijn gesteld door de Inspecteur in acht
neemt.

Belangrijk voor u zijn vooral de voorwaarden die worden genoemd in artikel 19b

van dó Óitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag, welke ik hierna voor de

volledigheid vermeld. Artikel 19b van de Uitvoeringsregeling belastingen op

milieugrondslag luidt als volgt:

1. De coöperatie die is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de

wet, verstrekt een afschrift van de desbetreffende beschikking van de inspecteur
aan ieder met wie zij een overeenkomst sluit als bedoeld in artikel 59a, eerste lid,
van de wet.
2. Indien een aangewezen coöperatie als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de

wet niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing, doet zij
daarvan onverwijld schriftelijk mededeling aan de inspecteur en aan ieder met wie

zij een overeenkomst heeft als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet.
3. In geval van intrekking van de aanwijzing door de inspecteur als bedoeld in
artikel 19a, negende lid, doet de coöperatie daarvan onverwijld schriftelijk
mededeling aan ieder aan wie zij ingevolge het eerstelid een afschrift van de

beschikking inTtoirdeÈde de ààÀWij2inb heeft verstrekt. Daarbij verstrekt zij een

afschrift van de beschikking waarmee de aanwijzing door de inspecteur wordt
ingetrokken.
4. De coöperatie die is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de
wet, richt haar administratie zodanig in, dat daarin op overzichtelijke wijze alle
gegevens zijn opgenomen die voor de verlaging, bedoeld in artikel 59a, eerste lid

van de wet, van belang kunnen zijn.
5. De coöperatie rekent de elektriciteit, bedoeld in artikel 59a van de wet, die zij in

een door haar vast te stellen periode van twaalf kalendermaanden heeft
opgewekt, na afloop van die periode met inachtneming van artikel 2lb, tweede lid,
van het besluit, toe aan haar leden op basis van een vooraf geregelde
verdeelsleutel.
6. De coöperatie verstrekt aan degene die de levering, bedoeld in artikel 59a,
eerste lid, van de wet, verricht, een opgaaf van de hoeveelheden elektriciteit die
door de coöperatie zijn toegerekend aan de leden van de coöperatie die
elektriciteit afnemen van die leverancier. De opgaaf vermeldt de productieperiode
waarop zij betrekking heeft, en wordt gespecificeerd per lid en per aansluiting,
onder vermelding van EAN-code en postcode van iedere aansluiting'
7. De coöperatie vermeldt bij de opgaaf, bedoeld in het zesde lid, of de garanties
van oorsprong, bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van het besluit, zijn geboekt op

een eindverbruikersrekening van de coöperatie zelf, dan wel op een
handelsaccount.
8. De coöperatie verstrekt tezamen met de opgaaf, bedoeld in het zesde lid, de

verklaring, bedoeld in artikel 21b, derde lid, onderdeel b, van het besluit. Hierin
verklaart de coöperatie dat wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen,
bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdelen a, b, c en e, van de wet en artikel
21b, tweede lid, van het besluit, dan wel, indien het een vereniging van eigenaars
betreft, dat wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen, bedoeld in artikel
59a, tweede lid, onderdelen a, b, c en e, en artikel 59b, onderdeel b, van de wet
en artikel 21b, tweede lid, van het besluit.
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Mogelijkheid tot bezwaar
Deze brief is een voor bezwaar vatbare beschikking. Als u het niet eens bent met
deze beschikking, moet u binnen zes weken na de dag volgend op de dagtekening
ervan een bezwaarschrift sturen naar het postadres dat in het briefhoofd staat
vermeld. Een bezwaarschrift wordt als tijdig beschouwd als het binnen de gestelde
termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend
als het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en niet later dan een
week na afloop van de termijn is ontvangen.

Hoogachtend,

namens de inspecteur

gh %lr-
J. Schellingerhout
Heffingsmedewerker Belastingen op milieugrondslag

Grote ondernemingen
Landelijk Milieubelastingenteam
Arnhem

Datum
16 maart 2021

Onze referentie
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