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Samenvatting
Wij vinden dat voordelige zonne-energie voor iedereen beschikbaar moet
zijn. De gevolgen van klimaatverandering zijn groot. Ondernemen we nu
geen actie, dan krijgen we in toenemende mate te maken met onder
andere het uitsterven van plant- en diersoorten, droogte en grootschalige
natuurrampen. Met alle (economische) schade van dien.
Gelukkig zijn duurzame alternatieven overal beschikbaar. Het enige wat we
moeten doen, is deze alternatieven toepassen. Zonne-energie is inmiddels
goedkoper dan grijze stroom en organisaties en particulieren stappen
daardoor massaal over.
Werkgevers zijn zich bewust van hun rol in de maatschappij en vergroenen
hun inkoop, energiegebruik en wagenpark. Maar werkgevers maken écht
duurzaam verschil als ze hun werknemers betrekken in duurzaam beleid.
Met de Groene WKR huren werknemers zonnepanelen en/of een laadpaal
betalen deze via hun loonstrook. Werknemers profiteren op deze manier
van een fiscaal voordeel dat voortkomt uit de Werkkostenregeling (WKR).
De Groene WKR maakt gebruik van een deel van de WKR dat vaak
onbenut blijft.
Door gebruik te maken van de Groene WKR, bespaart de werknemer
aanzienlijk op stroomkosten en stapt over van grijze stroom naar zonneenergie van eigen dak.
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Waarom zetten we in
op zonne-energie?
We moeten actie ondernemen tegen klimaatverandering
De energiewereld verandert in een razendsnel tempo. Er zijn vele positieve ontwikkelingen,
maar ook nog steeds grote uitdagingen. Momenteel worden we als maatschappij in
toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Een uitdaging
die zijn oorsprong grotendeels vindt in het gebruik van fossiele brandstoffen.
Inmiddels zien we in toenemende mate de consequenties van jarenlang fossiel energiegebruik.
Het journaal opent bijna dagelijks met nieuws over extreme droogte in Zuidelijk Afrika,
overstromingen in India, bosbranden in Californië en nieuwe hitterecords. Dichter bij huis zien
we dat de opwekking van energie door verbranding grote gevolgen heeft in Groningen.

De urgentie van daadkrachtig klimaatbeleid
De maatschappij is zich bewust van de noodzaak om over te stappen op duurzame vormen
van energie. In de historische rechtszaak van Urgenda, oordeelde de Hoge Raad dat de
Nederlandse Staat verplicht is de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met
25% te verminderen. Doorgaan op de huidige manier zorgt voor blijvende en vermoedelijk
onomkeerbare schade.
Gelukkig zijn duurzame alternatieven overal beschikbaar. Het enige wat we moeten doen, is
deze alternatieven toepassen. Door de toenemende vraag zien we een exponentiele daling
van de prijzen van duurzame energie waardoor het veelal aantrekkelijker is geworden om
gebruik te maken van deze energievormen.
Door deze positieve ontwikkelingen zien we dat landen als China en India hard op weg zijn
hun gemaakte klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord te behalen. Ook Duitsland heeft
met de Energiewende een grote slag geslagen met toepassing van zonne- en windenergie.
Investeren in duurzame energie is voor alle landen van cruciaal economisch belang. Experts
hebben berekend dat de economische schade van klimaatverandering een veelvoud is van
de financiële investeringskosten van klimaatbeleid.
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In 2019
heeft Nederland een
Klimaatakkoord gesloten.
Hierin staat dat in 2030
minimaal 70% van alle
elektriciteit uit duurzame
energiebronnen komt.

De razendsnelle ontwikkeling
van zonne-energie

De toename van Co2 door voornamelijk
de verbranding van fossiele brandstoffen
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Lagere prijs, hogere kwaliteit
De populariteit van zonne-energie in Nederland is de afgelopen jaren enorm
toegenomen. Inmiddels hebben ruim 700.000 huishoudens zonnepanelen op
hun woning geïnstalleerd, worden er op honderden plekken zonnedaken en
zonnevelden gebouwd en maken steeds meer organisaties gebruik van deze
energievorm om kosten te besparen. De populariteit van zonne-energie is voor een
groot deel toe te wijzen aan de snelle prijsdalingen in de markt. Op veel plekken in
de wereld is inmiddels het omslagpunt bereikt waar zonne-energie goedkoper is
dan energie uit kolen, olie en gas.
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Mensen, organisaties en banken investeren in een nieuwe techniek
wanneer deze goedkoper is dan het bestaande alternatief. In de
energiewereld noemen we dit het ‘Grid Parity-punt’. Dit is het punt
waarop ongesubsidieerde zonne-energie goedkoper is dan energie uit
kolen, olie en gas. Het lijkt zo’n klein en nietszeggend verschil. Je zou
het kunnen vergelijken met het verschil tussen 0 en 1 graden. Het is
maar 1 graad verschil, maar het is wel het verschil tussen ijs en water.
Het verschil tussen een markt die is vastgevroren en een markt waarin
innovaties elkaar in exponentieel tempo opvolgen.
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Hoe laten we Nederland overstappen?
10% van de Nederlandse huishoudens maakt inmiddels gebruik van zonne-energie.
Dat betekent dat 90% deze overstap de komende jaren nog kan maken. Ook is nog
grote winst te behalen bij het installeren van zonnepanelen op lege bedrijfsdaken.
Waarom stapt nog niet iedereen over?
Een belangrijke oorzaak is terug te vinden in de initiële investering van een zonneinstallatie. Voor veel huishoudens – maar zeker ook organisaties – geldt dat deze
investering een grote impact heeft op het eigen spaargeld of beschikbare liquiditeit.
Niet iedereen wil of kan duizenden euro’s investeren, waardoor de mogelijkheid om
te verduurzamen blijft liggen.

Zonnepanelen huren of financieren
Gelukkig kan het ook anders. In Nederland is het huren van zonnepanelen in opkomst. Het
voordeel van huren is dat er geen initiële investering nodig is en dat de klant gedurende de
looptijd is verzekerd van garanties, onderhoud en verzekering van de installatie. Na 10 jaar
wordt de installatie overgenomen en profiteert de klant van 20 jaar eigen zonne-energie.
Over de looptijd betaalt een huurder een hoger bedrag voor de zonnepanelen dan iemand
die de zonnepanelen heeft gekocht. Wel betaalt de huurder per maand minder voor de
zonnepanelen dan voor grijze stroom van de energiemaatschappijen.

Grijze stroom

enie.nl
€ 0,-
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Grafiek huur enie.nl
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10% van de Nederlandse huishoudens
maakt inmiddels gebruik van zonneenergie. Dat betekent dat 90% deze
overstap nog kan maken.

De rol van de werkgever
Ondernemerschap en goed werkgeverschap anno 2021 gaan veel verder dan alleen het
bieden van een baan en het maken van winst. De rol van een bedrijf of organisatie in de
maatschappij is belangrijk. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
zijn niet meer weg te denken in het hedendaags ondernemerschap.

De klimaatleiders van het bedrijfsleven
Wij vinden het belangrijk dat het bedrijfsleven haar rol in de maatschappij serieus neemt.
Multinationals committeren zich om 100% fossielvrije energie te gebruiken. Ook techreuzen
als Google, Apple en Microsoft doen mee. Tijdens de klimaattop van Madrid in 2019
hebben 500 B Corp gecertificeerde organisaties een overeenkomst getekend dat hen
bindt om voor 2030 volledig fossielvrij te zijn. Nederlandse B Corps die zich hieraan hebben
gecommitteerd zijn onder andere Dopper, Triodos Bank, Tony’s Chocolonely en enie.nl.
Alleen als mensen, organisaties en overheden samenwerken, kunnen we onze klimaatdoelstellingen behalen. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar begin je?

Inhoud geven aan je doelstellingen
Organisaties investeren massaal in verduurzaming. Zo laten ze bijvoorbeeld zonnepanelen
op hun bedrijfsdaken installeren en plaatsen ze LED-verlichting. Hierdoor besparen ze op
maandelijkse stroomkosten en verbruiken ze minder energie. Ook het wagenpark vergroent
in rap tempo. Steeds meer organisaties kiezen voor elektrische of hybride auto’s. Door
de lage bijtelling en de afname in brandstofkosten is dit niet alleen meer een bijzonder
duurzame, maar ook een financieel slimme keuze.

Gecertificeerde B Corps voldoen aan de hoogste normen op
het gebied van sociale gelijkheid, milieu prestaties, publieke
transparantie en morele aansprakelijkheid om winst en missie in
evenwicht te brengen.
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Van onderweg naar thuis laden
Met de toename van het aantal elektrische auto’s,
neemt ook de vraag naar het aantal laadpalen toe.
Nederland telt bijna 50.000 publieke laadpalen.
Om in de toenemende vraag naar laadcapaciteit te
kunnen voorzien, worden overal in het land nieuwe
laadpunten geplaatst. De langetermijnoplossing
voor de druk op de laadcapaciteit ligt echter bij de
elektrisch rijder. Wie namelijk met een volle ‘tank’
van huis of het kantoor vertrekt, hoeft geen gebruik
te maken van een publieke laadpaal.
Met een laadpaal thuis of op de zaak, stijgt het
energieverbruik van een huishouden of bedrijf
aanzienlijk. Het is daarom belangrijk om stil te staan
bij de vraag of de stroom waarmee de auto wordt
geladen, duurzaam is opgewekt. Elektrisch rijden is
pas écht duurzaam wanneer de auto rijdt op groene
energie. Wie elektrisch rijdt, profiteert het meest als
ze thuis en op het werk hun auto kunnen laden met
voordelige, schone energie.

Duurzame energie via de werkgever
Verduurzaming van je onderneming kan verder gaan dan de vergroening van je inkoop,
bedrijfspand of je wagenpark. Werkgevers maken écht duurzaam verschil als ze hun
werknemers betrekken in duurzaam beleid. Te meer omdat Nederlanders steeds
vaker thuiswerken. De rol van de werkgever verandert, en daarmee ook de rol van het
kantoor. Als mensen thuiswerken, verschuift het energiegebruik van het kantoor naar
de thuiswerkplek. Door als werkgever het overstappen op zonne-energie te faciliteren,
profiteren werknemers thuis van duurzame en voordelige energie.
Via de Werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk fiscaal aantrekkelijk arrangementen
aan te bieden. Ook het aanbieden van zonnepanelen en/of een laadpaal voor thuis is
mogelijk via de WKR. In het volgend hoofdstuk kom je erachter hoe dat werkt.

Waar de leaserijder laadt (thuis, op de zaak of onderweg)
maakt een enorm verschil in kosten.
Bron: NewMotion
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Thuis laden

Op de zaak

Publiek laden

Publiek snelladen

€ 0,23

€ 0,10

€ 0,34

€ 0,59

Nederlanders zijn kampioen
thuiswerken. Van alle Nederlanders
in loondienst, werkt 14% vanuit
huis. Er is geen ander Europees
land waar dit aandeel zo groot is,
en dit neemt met de ontwikkeling
en opkomst van conference calls
alleen maar toe.

De Groene WKR

Werkkostenregeling

De Groene WKR is een initiatief van enie.nl. Met de Groene WKR huren werknemers
zonnepanelen en eventueel een laadpaal. De betaling hiervan verloopt via de loonstrook,
waardoor de werknemer profiteert van een fiscaal voordeel.
Dit fiscaal voordeel komt voort uit de Werkkostenregeling (WKR) waarmee werkgevers
fiscaalvriendelijk onder andere borrels en bedrijfsfitness aanbieden. Veel werkgevers zijn
zich er echter niet van bewust dat er veel meer mogelijk is in de relatie tussen werkgever
en werknemer.

De ruimte binnen het gebruikelijkheidscriterium
Volgens de Belastingdienst zijn vergoedingen en verstrekkingen tot maximaal € 2.400,per jaar per werknemer mogelijk, mits ze gebruikelijk zijn. Dit betekent dat uitgaven tot
dat bedrag onder de Werkkostenregeling vallen.
Om de gebruikelijkheid te bepalen, hanteert de Belastingdienst het gebruikelijkheidscriterium. Hierin wordt de vergoeding/verstrekking bijvoorbeeld vergeleken met die van
overige werknemers; werknemers met dezelfde functie en werknemers van vergelijkbare
organisaties in dezelfde sector.

€ 2.400,-

Totale WKR

1,18 – 3% WKR

(c.a. € 500
per werknemer per jaar)
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De Groene WKR

Wat is de Werkkostenregeling ook alweer? De
WKR is een fiscale regeling tussen werkgever en
werknemer voor gebruikelijke vergoedingen en
verstrekkingen. Vergoedingen die werknemers
ontvangen, zijn in de basis loon en daarmee dus
ook belast.
Werkgevers beschikken elk jaar over een bepaalde
hoeveelheid ‘vrije ruimte’. Dit bedraagt 3% van
de totale fiscale loonsom als deze loonsom lager
is dan € 400.000,-. Voor organisaties waar de
totale fiscale loonsom hoger is dan € 400.000,- ,
geldt boven die € 400.000,- een vrije ruimte van
1,18%. Over deze vrije ruimte wordt geen belasting
betaald.
Verstrek je als werkgever meer dan deze vrije
ruimte, dan ben je hier een eindheffing voor
verschuldigd van 80% van het bedrag van die
overschrijding. Deze heffing mag niet op de
werknemers worden verhaald.

Cafetariasysteem

Wat betekent dit voor de Groene WKR?
De Belastingdienst heeft de Groene WKR bestempeld als ‘gebruikelijk’. Het
huren van zonnepanelen en eventueel een laadpaal kost zo’n € 700,- per jaar
en valt dus binnen de € 2.400,- per jaar die een werkgever kan verstrekken.
Is er geen ruimte meer in de onbelaste vrije ruimte? Dan kan de huurprijs
worden verrekend met vakantiedagen, werktijd of brutoloon middels het
‘cafetariamodel’: bekend van de fiets van de zaak of zakelijk sporten.
Cafetariseren (uitruilen) levert de werkgever een verlaging van de afdracht van
sociale verzekeringspremies op omdat de grondslag daarvoor daalt. Besluit
de werkgever (een deel van) de werkgeverslastenverlaging terug te geven, dan
kan de Groene WKR volledig kostenneutraal worden ingericht. De werknemer
profiteert dan van een gemiddeld voordeel van 20,6% tot 55,5% op de
huurkosten.

Door diverse fiscalisten en accountants is onderzoek gedaan naar de vraag of
zonnepanelen en/of een laadpaal betaald kunnen worden vanuit de WKR.
Het antwoord is unaniem dat dit mogelijk is, mits het binnen het budget van
€ 2.400,- per werknemer per jaar blijft.
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Bronnen

Doelen

WKR
Verlofdagen
Bruto loon

Zonnepanelen
Bedrijfsfitness
Fiets van de zaak

* Cafetariseren is niet beperkt tot de getoonde opties.
Het kunnen kiezen van arbeidsvoorwaarden of beter
gezegd het verruilen van arbeidsvoorwaarden heeft al
sinds decennia de toepasselijke naam “cafetariasysteem”.
Het kenmerk van een cafetariasysteem of keuzesysteem
arbeidsvoorwaarden is dat er meerdere mogelijkheden
zijn. Je kunt vaak meerdere doelen aanschaffen, zoals
zonnepanelen of studiekosten betalen, maar er zijn ook
meerdere bronnen, zoals brutoloon of verlofdagen.

Wie zijn wij?
Enie.nl is in 2013 opgericht door de broers Patrick en Milan van der Meulen. Hun missie:
zonne-energie voor iedereen beschikbaar maken. De documentaire ‘An Inconvenient Truth’
van Al Gore deed bij hen het vuur oplaaien.
De broers werden gegrepen door de potentie van zonne-energie als voordelige, decentrale
en schone energiebron. Voor veel consumenten en organisaties waren er nog obstakels. Het
rendement van de zonnepanelen was niet altijd zeker of de investering was te hoog. Voor
deze obstakels biedt enie.nl een oplossing met bijvoorbeeld de kWh-garantie en het
verhuren van zonnepanelen.

600.000 zonnepanelen geïnstalleerd

Inmiddels is enie.nl uitgegroeid tot één van de marktleiders in de Nederlandse zonneenergiemarkt en hebben ruim 16.000 huishoudens en organisaties voorzien van zonneenergie. Bekende klanten van enie.nl zijn o.a. Vereniging Eigen Huis, Hanzehogeschool
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, VW, Audi en GGZ Fryslan.
Op het hoofdkantoor in Groningen werken zo’n 40 mensen. Daarnaast plaatsen zo’n 70
monteurs iedere dag zonnepanelen op Nederlandse daken. In 2019 opende enie.nl een
kantoor in Zuid-Afrika, om ook daar de potentie van zonne-energie volledig te benutten.

16.000 tevreden klanten

Gecertificeerde B Corporation
Hoe de Groene WKR er precies voor jouw organisatie en je werknemers uitziet, is van
verschillende factoren afhankelijk. We bespreken graag met je wat de Groene WKR
voor je kan betekenen.
Bel direct voor meer informatie naar 085-401 7000, e-mail naar zakelijk@enie.nl
of ga naar enie.nl/wkr.
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“Enie.nl is een voorbeeld van
leiderschap op klimaatverandering.”
Al Gore

