
Rekenhulp Waardebepaling certificaten Zon op KEN 

Wat & waarom

Zoals in de ALV van 21 november 2022 is toegezegd stellen we een rekenhulpmiddel beschikbaar, 
waarmee de leden de waarde van hun deelname kunnen bepalen. Er zijn 3 hoofdredenen om dit 
te doen:


1. De rekenhulp die via de website van Zon op Nederland beschikbaar was, is niet meer 
bereikbaar.


2. Als een lid de waarde wil bepalen van zijn of haar panelen t.b.v. verkoop of aankoop op de 
dag van overdracht.


3. Leden hebben bij aangifte Inkomensbelasting de waarde van de certificaten nodig t.b.v. 
aangifte box 3. De secretaris heeft op 25 november aan de leden een tabel gestuurd via 
email, die tabel kan hier gedownload worden. Met de rekenhulp kan uitaard ook de waarde 
op 1 januari van het betreffende belasting jaar bepaald worden door als overdrachtsdatum 
1 januari in te vullen. 


Hoe te gebruiken?

De rekenhulp is een eenvoudig Microsoft Excel werkblad dat u HIER kunt downloaden. Het hangt 
of van uw apparaat en configuratie af hoe het Excel bestand gedownload wordt. In veel browsers 
kunt u kiezen voor download bestand (meestal door me de rechter muisknop op de link te klikken) 
of de instructies worden afgebeeld.


De werking van de rekenhulp is recht-toe-recht aan, de gebruiker heeft de 3 licht groen gekleurde 
cellen in te vullen, de overige cellen staan ‘op slot’. 

De in te vullen cellen zijn:


1. B4 Projectkeus, Selecteer cel B4 en er verschijnt een drop-down pijltje naast de cel: klik 
hierop en kies uw project


2. B6 Aantal certificaten dat verkocht of gekocht wordt. Bepaalt u de waarde voor de 
belastingaangifte dan vult u hier uw totaal aantal certificaten in.


3. B8 Overdrachtsdatum certificaten: de datum waarop de verkoop/aankoop transacties 
plaats gaat vinden. De datum wordt gecheckt zodat u geen datum kunt kiezen die voor de 
startdatum of na de einddatum van het project ligt. Het resultaat van de check stat in cel 
B9. Als in cel B9 rood kleurt en de melding; "overdrachtsdatum buiten range"” wordt 
vermeld: pas dan de overdrachtsdatum (cel B8) aan. Let op als de datum ‘buiten range is’ 
dan klopt de berekening van de waarde ook niet! 
Als  u een waardebepaling wilt doen voor de IB-aangifte vul dan als “overdrachtsdatum 
certificaten” 1 januari van het betreffende aangifte jaar in.


De waardebepaling van uw certificaten wordt weergegeven in cel B10. Als cel B9 rood kleurt 
klopt de berekening niet, u heeft een overdrachtsdatum buiten de start- en einddatum 
ingevoerd; voer een correcte datum in!


Let wel: het gaat hier om een waardebepaling, i.g.v. een aankoop/verkoop transactie bepalen 
koper en verkoper de prijs onderling!


Werking

Deze rekenhulp bepaalt de waarde o.b.v afschrijving per dag sinds in gebruiksname tot de 
ingevulde overdrachtsdatum. Er wordt dus lineair afgeschreven naar een waarde aan het einde 
van jaar 15, het jaar waarin de teruggave energiebelasting stopt.

https://zonopken.nl/wp-content/uploads/sites/15/2022/11/Tabel-waarde-op-1-januari-17-34.pdf
https://www.dropbox.com/s/5o0h7dohxu6kshg/Tool%20waardebepaling-2.xlsx?dl=0
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