
Toelichting bij de opties voor het uitbetalen van het surplus 

Ten eerste moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de beide voordelen 

die participanten hebben. Het grootste voordeel is de teruggave van de energiebelasting 

plus BTW daarover. Dit gaat geheel buiten de coöperatie om en heeft dus ook geen invloed 

op het bedrag dat Zon op Zuidplas jaarlijks kan uitkeren. Ook de vergoeding die Stedin heeft 

betaald voor het te laat opstarten van De Kraal valt hieronder. Weliswaar heeft Zon op 

Zuidplas dit aan de leden uitgekeerd, maar zij heeft hierbij uitsluitend als doorgeefluik 

gefungeerd. Omdat Stedin zowel de stroomopbrengst als de energiebelasting volledig 

gecompenseerd heeft, kan dit in de berekening als reguliere productie worden beschouwd. 

De tweede is de opbrengst van de opgewekte stroom. Deze wordt aan Zon op Zuidplas 

betaald en zal na aftrek van kosten en reserveringen aan de leden worden uitgekeerd. Op de 

laatste ALV hebben we afgesproken de 4 projecten als één geheel te beschouwen en dus de 

kosten en baten eerlijk over iedereen te verdelen. Dit vooral omdat De Kraal met een paar 

ernstige storingen te kampen heeft gehad, die niet door de verzekering werden gedekt. 

Zonder compensatie zouden de deelnemers aan De Kraal dus als enigen gedupeerd worden. 

   

Dan de verschillende opties.  

Bij optie 1 wordt er gekeken welk bedrag per certificaat uitgekeerd kan worden. Dit zal door 

de storing lager zijn dan anders. Omdat dit gelijk over alle certificaten wordt verdeeld, wordt 

dit verlies dus ook evenredig aan iedereen doorberekend. Maar de deelnemers aan De Kraal 

hebben hierdoor ook minder energiebelasting kunnen terugvragen. Omdat dit zoals gezegd 

buiten de coöperatie om gaat, worden zij hier dus niet voor gecompenseerd. Wel kan deze 

compensatie apart worden berekend en uitgekeerd. 

 

Bij optie 2 tellen we alle teruggekregen energiebelasting en het surplus uit optie 1 bij elkaar 

op en verdelen dit per certificaat, regel 32. Voor elk project is al een bedrag per certificaat 

aan energiebelasting terugontvangen, regel 11. Door dit van het totaal af te trekken, krijgen 

we het bedrag dat als surplus uitbetaald wordt. Het grote nadeel hierbij is dat alle projecten 

op een ander tijdstip zijn gestart en dus ook worden beëindigd. Door iedereen hetzelfde 

bedrag uit te keren, ‘lenen’ de deelnemers van Gemeentewerf en ’t Blok nu als het ware 

geld van Wolga en De Kraal en betalen dat dan terug als die laatste zijn beëindigd. Dat is wel 

een erg lange periode. Ook zal er tegen die tijd hoogstwaarschijnlijk een ander bestuur zitten 

en die moeten dan wel duidelijk weten hoe ze dit moeten behandelen. 

 

Bij optie 3 nemen we ook de tijd die een project in productie is geweest mee in de 

berekening. Het idee is dat de totaalopbrengst per certificaat evenredig is aan de lengte van 

de productieperiode. In regel 6 staan de productiedagen voor ieder project en het totaal 

daarvan. In regel 39 staat voor ieder project het percentage van het totale aantal 

productiedagen. Deze zelfde verhouding moet ook gelden voor de totaalopbrengst per 

certificaat. Omdat voor elk project zowel het aantal certificaten als het aantal 



productiedagen verschilt, is de berekening niet zo simpel. Ik heb daarom een regel Factor 

(40) toegevoegd als hulpmiddel. Onder de projecten is dit gelijk aan het percentage in regel 

39, onder totaal wordt dezelfde formule gebruikt als bij de berekening van het totaal in de 

regels 23,33, 41 en 42: de som van de waardes maal het aantal certificaten. Door deze 

laatste als noemer te gebruiken, wordt precies bereikt wat de bedoeling was: een 

evenredige verdeling en een uit te keren totaalbedrag gelijk aan het beschikbare surplus. 

 

Omdat in de komende jaren het aantal productiedagen voor elk project gelijk is, zullen de 

opties 2 en 3 dan hetzelfde zijn. In de spreadsheet heb ik nog een prognose hiervoor  

toegevoegd. Ik weet niet precies welke posten uit Jaaps berekening jaarlijks en welke 

eenmalig zijn, maar ‘Reservering derving energiebelasting’ kan vervallen en als de post 

‘Onvoorzien’ niet is aangesproken hoeft die niet opnieuw opgevoerd te worden. Ik weet ook 

niet hoe ver de energiebelasting in 2022 uiteindelijk omlaag gaat, maar naar ik heb begrepen 

gaat de BTW op energie naar 6%. Wat Greenchoice gaat betalen is ook nog onzeker. Op dit 

moment is dat ruim 14 cent, maar of dat het hele jaar zo hoog blijft?  


