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Vragen: 
1. Ik wil graag overstappen van energieleverancier, wat moet ik dan weten en/of regelen?  
2. Waar kan ik de zonneopbrengst van de zonnepanelen vinden? 
3. Is er een app beschikbaar die de opbrengst van de zonnepanelen en mijn certificaten laat 

zien? 
4. Wat is de opbrengst van mijn certificaten? 
5. Wat moet ik doen om de teruggave van energiebelasting aan te vragen? 
6. Kan ik ook via een collectieve inkoop van energie via bijvoorbeeld United Consumers, 

Consumentenbond of vereniging eigen huis meedoen? 
7. Ik wil graag certificaten bijkopen, kan dat? 
8. Zijn er nog certificaten beschikbaar? 
9. Ik wil mijn certificaten verkopen, hoe werkt dat? 
10. Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten van zonopnederland.nl, wat 

nu? 
11. Wat heeft zonnemaatje te maken met HOT en/of VET? 
12. Wat moet ik als certificaathouder invullen bij mijn belastingaangifte? 
13. Ik ga verhuizen, wat moet ik weten/regelen? 
14. Wat is een postcoderoos(regeling)?  
15. Wat is een margevergoeding? 
 
Antwoorden: 
 
1. Ik wil graag overstappen van energieleverancier, wat moet ik dan weten en/of 

regelen? 
Wil je overstappen van energieleveranciers? Verdiep jezelf dan goed in de 
(on)mogelijkheden van de diverse energieleveranciers.  
Let erop dat je bij het overstappen naar een andere energieleverancier een partij kiest 
die meedoet aan de postcoderoosregeling. Niet alle energieleveranciers doen dit. In zo’n 
geval kun je de energiebelasting niet (of alleen met extreem grote moeite) terugvragen. 
Op de website van Zon Op Nederland (onze faciliterende partner) zie je het overzicht. 
Wil je geen/weinig rompslomp? Dan is ons advies te kiezen voor een leverancier die 
twee, maar liever drie sterren heeft. Deze leveranciers ondersteunen de postcoderoos 
regeling volledig en hebben een samenwerkingsovereenkomst met onze partner 
zonopnederland.nl 
Mocht je willen overstappen naar een leverancier die de postcoderoosregeling niet 
ondersteunt (dit zijn de leveranciers zonder sterren) dan moet je je realiseren dat je als 
lid dan géén aanspraak kan maken op restitutie van energiebelasting en de daarover 
verschuldigde BTW. Oftewel, je hebt vrijwel geen rendement op je certificaten! 

 
2. Waar kan ik de zonneopbrengst van de zonnepanelen vinden?  

De opbrengsten zijn (straks) te volgen via onze website en nu al via je eigen 
gebruikerspagina van zonopnederland.nl. Log op dit pagina in met jouw gebruikersnaam 
en wachtwoord. Klik dan op de tab “Certificaten”. Scroll naar beneden en je vindt er de 
grafieken met de opbrengstcijfers van jouw certificaten onder de witte tab “Opbrengst”.  

https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/
https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/


3. Is er een app beschikbaar die de opbrengst van de zonnepanelen en mijn certificaten 
laat zien?  
Om de kosten laag te houden hebben we ervoor gekozen geen app uit te rollen.  
De opbrengsten zijn (straks) te volgen via onze website en via je eigen gebruikerspagina 
van zonopnederland.nl. In de voorgaande vraag staat hoe je kunt inloggen.   

 
4. Wat is de opbrengst van mijn certificaten? 

De door jou aangekochte certificaten kunnen naast een bijdrage aan een lokale groene 
energieopwekking op twee manieren financieel iets voor jou opleveren: 

a. Als lid krijg je gedurende 15 jaar de (door jou via je energierekening betaalde) 
energiebelasting teruggestort over de opgewekte stroom die via jouw certificaten 
is opgeleverd. Als maximum geldt hierbij je eigen jaarlijkse verbruik.  

b. Daarnaast ontvang je jouw deel van de opbrengst uit de verkoop van de 
opgewekte stroom, na aftrek van de kosten van de coöperatie. Jaarlijks bepalen 
de leden van de coöperatie wat er uitgekeerd wordt. 

Naast bovenstaande vergoedingen zijn er een aantal energieleveranciers waar de 
coöperatie een margevergoeding van kan ontvangen. Een overzicht van deze 
leveranciers is terug te vinden op de website van zon op Nederland. 
 

5. Wat moet ik doen om de teruggave van energiebelasting aan te vragen? 
Zon op Nederland werkt met een zogenoemd drie sterren sterrensysteem voor 
leveranciers.  Op deze pagina kun je zien hoeveel sterren jouw energieleverancier heeft.  
De betekenis is als volgt: 

• Twee en drie sterren:  
Restitutie van de energiebelasting en de daarover verschuldigde BTW wordt 
automatisch geregeld - geen actie van Lid nodig 

• Één ster: 
Jij moet zelf melden aan energieleverancier hoeveel energie je via Zonnemaatje hebt 
opgewekt. Je ontvangt, als certificaathouder, van Zon op Nederland, na afloop van 
een kalenderjaar met volledige productie (voor het eerst in 2022) een voucher met 
gegevens over de hoeveelheid opgewekte energie in de betreffende periode. Je 
ontvangt van jouw Coöperatie (Zonnemaatje, dus) de Aanwijzing van Belastingdienst 
en je kunt zelf met beide documenten de restitutie en de daarover verschuldigde 
BTW vorderen bij jouw energiemaatschappij. Beide documenten worden ter 
beschikking gesteld aan jou, als lid, via het ledenadministratie systeem, dat wordt 
beheerd door Zon op Nederland. 

• Géén ster:  
Lid kan géén gebruik maken van de Post Code Regeling en kan géén aanspraak 
maken op restitutie van energiebelasting en de daarover verschuldigde BTW. 
 

6. Kan ik ook via een collectieve inkoop van energie via bijvoorbeeld United Consumers, 
Consumentenbond of vereniging eigen huis meedoen?  
Dat kan wel, maar je moet erop letten dat de geselecteerde energieleverancier minstens 
één ster heeft. Zie het antwoord op de voorgaande vraag.  

 
 
 

https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/
https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/
https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/


7. Ik wil graag certificaten bijkopen, kan dat? 
Je kunt als lid, certificaathouder, de wens om certificaten bij te kopen kenbaar maken 
aan het bestuur. Mocht er een lid, certificaathouder, zijn die certificaten wil verkopen 
dan kan het bestuur op basis van deze beheerde lijst van mensen die willen bijkopen snel 
een koppeling maken tussen aanbieder en vrager.  

 
8. Zijn er nog certificaten beschikbaar? 

Alle certificaten die beschikbaar zijn voor Zonnemaatje Nemerstroom zijn momenteel in 
het bezit van de ruim 165 certificaathouders. Er zijn nu dus geen certificaten 
beschikbaar.  

 
9. Ik wil mijn certificaten verkopen, hoe werkt dat?  

We gaan ervan uit dat iedere certificaathouders bewust heeft gekozen om voor 15 jaar 
certificaten te willen hebben. Toch kunnen er onverwachter redenen zijn dat je jouw 
certificaten van de hand moet doen.  
De procedure voor het verkopen van certificaten is uitgelegd in hoofdstuk 3 van de 
participatieovereenkomst. 
Voor het verkopen van je certificaten kun je contact met ons opnemen. 
 

10. Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten van zonopnederland.nl, wat 
nu?  
Je wachtwoord kun je opvragen via de gebruikerspagina van zonopnederland.nl. Je 
gebruikersnaam is meestal je e-mailadres. Mocht dit niet lukken dan kun je contact 
zoeken met Zonnemaatje 

 
11. Wat heeft Zonnemaatje te maken met HOT en/of VET?  

De Haarense energiecoöperatie DEH (inmiddels overgegaan in HOT) en de Vughtse 
energiecoöperatie VET hebben samen het initiatief genomen om Zonnemaatje te 
starten. Vanuit een actieve projectgroep met leden van VET en HOT (v/h DEH) is alles 
voorbereid. De statuten van energiecoöperatie Zonnemaatje zijn binnen de projectgroep 
voorbereid en alle certificaten zijn verkocht. Leden van de projectgroep zaten in het 
oprichtingsbestuur. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Zonnemaatje op 10 
oktober 2020 zijn nieuwe bestuursleden benoemd. Energiecoöperatie Zonnemaatje staat 
formeel los van HOT en VET, maar werkt nauw samen met beiden om wederzijdse 
doelstellingen te bereiken op het gebied van zonne-energie.  
 

12. Wat moet ik als certificaathouder invullen bij mijn belastingaangifte?  
Zonne-certificaten worden door de belastingdienst gezien als vermogen. Bij jouw 
belastingaangifte moet je de waarde van jouw Zonne-certificaten daarom optellen bij 
jouw vermogen. De waarde op 1 januari is daarbij bepalend. De totale waarde van jouw 
Zonne-certificaten kun je bij jouw belastingaangifte aangeven in Box 3 onder overige 
bezittingen.  
Op de gebruikerspagina kun je onder de tab “Certificaten” de waarde van jouw 
certificaten inzien en kun je een certificaat downloaden t.b.v. de belastingaangifte.  

 
 
 

https://zonnemaatje.nl/contact/
https://zonnemaatje.nl/wp-content/uploads/sites/21/2020/03/2020-03-10-participatie-overeenkomst-Zonneweide-Nemerstroom-DEF.pdf
https://zonnemaatje.nl/wp-content/uploads/sites/21/2020/03/2020-03-10-participatie-overeenkomst-Zonneweide-Nemerstroom-DEF.pdf
https://zonnemaatje.nl/contact/
https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/
https://zonnemaatje.nl/contact/
https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/


 
 
 
13.  Ik ga verhuizen, wat moet ik weten/regelen?  

Als je blijft wonen binnen een van de hiernaast 
vermelde postcodegebieden kun je je certificaten 
behouden. Ga je verhuizen naar een postcode die niet 
in de lijst staat? Dan kun je je certificaten helaas niet 
behouden.  
Meer info vind je in de Informatiebrochure van 10 
maart 2020 op pagina 14.  
Neem zo snel mogelijk contact op met de coöperatie 
om je certificaten te verkopen.  
Ga naar vraag 9 voor meer informatie hoe de verkoop 
in z’n werk gaat.  
 

 
14. Wat is een postcoderoos(regeling)?  

Op deze webpagina vind je informatie hierover.  
 
15. Wat is een margevergoeding?  

Op de pagina van Zon op Nederland vind je de uitleg hiervan. De margevergoeding komt 
ten goede aan de coöperatie en beïnvloedt de winst- en verliesrekening positief. Als je 
kiest voor een energieleverancier die een margevergoeding uitkeert aan Zonnemaatje 
helpt dat alle leden om een gezamenlijk financieel resultaat te bereiken met onze 
coöperatie.   
 

 

Biezenmortel  5074  

Haaren  5076  

Drunen  5151  

Vlijmen  5251  

Vught  5261  

Vught  5262  

Vught  5263  

Cromvoirt  5266  

Helvoirt  5268  

Boxtel  5282  

Esch  5296 

https://zonnemaatje.nl/wp-content/uploads/sites/21/2020/03/2020-03-10-Zonneweide-Nemerstroom-Brochure-DEF.pdf
https://zonnemaatje.nl/hoe-werkt-het/#postcoderoos
https://www.zonopnederland.nl/marge-vergoeding/

