
Aan:   Algemene ledenvergadering van Kennemer Kracht  
 
 

 
 
Betreft : Memo Solidariteitsprincipe  (agenda punt 4 A) 
 
Greenchoice Vergoeding 
 
In de ALV van juni 2021 is besloten dat alle leden waarvan de energieleverancier GEEN 
administratiekosten vergoedt (genaamd margevergoeding), vanaf 1 januari 2022 jaarlijks een 
bijdrage van €25 voor administratiekosten betalen.  
 
Greenchoice betaalt de coöperatie namelijk jaarlijks een bedrag van €25 als margevergoeding 
voor de administratiekosten van leden die energie van hen afnemen en gebruik maken van het 
Greenchoice / Kennemer Kracht contract (aanmelding via website Kennemer Kracht)  
 
Voordat het hierboven genoemde besluit werd genomen, werd de margevergoeding als 
opbrengst toegerekend aan het betreffende project waar deze leden stroomdelen hebben. Het 
netto resultaat wordt uitgekeerd aan alle leden, dus ook aan leden die geen gebruik maken van 
het Greenchoice / Kennemer Kracht contract.  
 
Het is gebleken dat de helft van de leden het ‘Greenchoice/Kennemer Kracht’ contract heeft 
afgesloten, waarvan de andere helft dus zou profiteren. Het solidariteitsprincipe, waartoe in juni 
vorig jaar is besloten, is bedoelt om dit onbedoelde voordeel op te heffen, en alle leden een 
bijdrage te vragen van €25/ jaar. 
 
De uitvoering van dit besluit zou echter betekenen dat Kennemer Kracht ongeveer 170 facturen 
moet versturen voor het innen van de €25 administratiekosten naar de leden die geen 
Greenchoice contract hebben. Vervolgens zouden deze opbrengsten na vaststelling van de 
jaarrekening, weer worden terugbetaald aan de leden. Dit is niet alleen een tijdrovend proces, 
maar het voegt ook geen waarde toe voor de leden. Want iedereen krijgt het door hem/haar 
betaalde bedrag weer teruggestort via de winstuitkering van de cooperatie.  
 
Om het praktisch en werkbaar te houden, stelt het bestuur voor de uitvoering van het 
solidariteitsprincipe op een andere manier uit te voeren.:  

- 1) de ontvangen margevergoeding van Greenchoice voor de jaren 2020 en 2021 uit te 
betalen aan de leden met het ‘Greenchoice/Kennemer Kracht’ contract.  

- 2) de €25 administratiekosten niet in rekening te brengen aan de ‘niet-Greenchoice’ 
leden 

- 3) door Greenchoice wordt de margevergoeding voor het jaar 2022 direct vergoed aan 
de leden; dus zonder tussenkomst van Kennemer Kracht 

 
Voorgenomen besluit 4A1 
De ALV stemt er mee in dat de Greenchoice margevergoeding direct wordt verrekend met de 
rechthebbende leden, en dat de administratieve kosten voor de overige leden niet in rekening 
worden gebracht. 
 
  



SCOPE-12 inspecties 
 
Sinds 2021 worden gebouweigenaren, met een PV installatie, verplicht door hun 
verzekeringsmaatschappijen (opstal) om iedere 5 jaar een SCOPE-12 inspectie uit te voeren.  
 
De SCOPE-12 inspectie is een officiële keuring, die is ontwikkeld om de (brand)veiligheid van 
PV-installaties te waarborgen. Bij deze keuring wordt gecontroleerd op elektrische veiligheid en 
brandrisico. Zonnepanelen, connectoren, omvormers, optimizers, meterkasten, strings e.d. 
worden nauwkeurig geïnspecteerd. 
 
Evenals bij de verzekeringskosten van de installaties, stelt het bestuur voor de netto kosten (na 
aftrek van verkregen subsidies) van deze inspecties evenredig te verdelen over de installaties.  
 
Voorgenomen besluit 4A2 
De ALV stemt ermee in dat de netto kosten van de inspecties (na aftrek van verkregen subsidies) 
evenredig worden verdeeld 
 
 
Het bestuur 


