
De opbrengsten over 2021 van onze 3 zonnedaken 
 

Zoals reeds gemeld in de mail aan onze leden, valt de opbrengst van onze drie lopende 
projecten (Project Peter Kuil, Project Roelf Mulder, Project René Reinders) over 2021 tegen. 
We hebben dit jaar naar verwachting ruim 200 zonuren minder dan in 2020. Dat is nog 
steeds boven het langjarig gemiddelde van bijna 1700 zonuren, maar wel flink onder het 
aantal zonuren in de afgelopen 3 jaar. Toen zijn we heel goed bedeeld met zon: 
 2018   2045 zonuren 
 2019   1930 zonuren 
 2020   1950 zonuren. 

 
In de eerste plaats door het flinke aantal zonuren minder, maar in de tweede plaats ook 
doordat de energiebelasting op elektriciteit in 2021 iets lager ligt dan in 2020 (0,4 cent per 
kWh) komt het erop neer dat je over 2021 netto ruim € 16,- per participatie overhoudt in 
plaats van ruim € 19,- over 2020. Maar dat is nog steeds iets meer dan het bedrag waarmee 
we in onze rendementsverwachting rekenen.   
 
Begin januari 2022 doen we opgave van de opbrengst over het afgelopen jaar voor deze 3 
projecten. Voor het Project René Reinders (PRR) is dat de eerste keer. Voor het Project Roelf 
Mulder (PRM) de eerste keer over een volledig jaar. En voor het Project Peter Kuil (PPK) is 
het de eerste keer dat het jaar van opgave samenvalt met één volledig kalenderjaar ( van 1-1 
t/m 31-12 in plaats van 1-11 t/m 31-10). In verband met de overgang naar de nieuwe 
postcoderoos(PCR)-regeling heeft de Belastingdienst ermee ingestemd om voor de lopende 
projecten het jaar van opgave gelijk te maken aan een kalenderjaar. Voor de deelnemers in 
het Project Peter Kuil is om deze reden in januari 2021 tussentijds een opgave gedaan over 
de maanden november en december 2020. Het kan zijn dat je hierom op je jaarnota een 
(veel) kleiner bedrag als “teruggave energiebelasting ivm deelname PCR” aantreft dan in het 
voorgaande jaar. Met de opgave in januari 2022 moet dat weer recht getrokken worden. 
Het effect van onze opgave in januari zie je meestal pas met of rond je jaarnota.  
 
Zoals gemeld op onze ALV in september jl. zijn we bezig om over te stappen naar 
Greenchoice. Dat wil voor de lopende projecten (PPK, PRM en PRR) nog niet zo vlotten. Maar 
de nieuwe projecten (TSO Noord en Zuid) brengen we wel bij Greenchoice onder omdat die 
een aanzienlijk betere prijs voor onze elektriciteit betalen dan Energie VanOns (EVO). 
Die overstap heeft overigens geen enkele invloed op jou als je klant van EVO bent. De 
verkoop van onze energie staat helemaal los van wie je als energieleverancier hebt. EVO 
blijft gewoon de energiebelasting verrekenen met haar klanten voor deelnemers in onze 
projecten en wij geven de bonus die EVO ons betaalt ook gewoon door aan onze leden die 
klant zijn bij EVO. 
 
Tot slot: als je van leverancier verandert geef het ons zo spoedig mogelijk door! De 
leveranciers hebben onderling afgesproken dat ieder het verbruik van zijn klant verrekend. 
De mogelijkheid om aan het einde van een productiejaar alles te verrekenen is vervallen. Als 
we dus niet op tijd tussentijds opgave doen bij je oude leverancier loop je waarschijnlijk de 
teruggave over de opbrengst van dat deel van het jaar mis. 


