Nieuwsbrief
over het collectieve Zonnedak Holthuizen
BoeN, 26 april 2017





voor alle inwoners van Bronkhorst, Steenderen,
Baak, Toldijk, Drempt, Rha en Olburgen
eenmalige unieke kans!
geef/stuur deze Nieuwsbrief ook aan uw buren!

De energiecoöperatie BoeN bestaat geheel uit vrijwilligers en heeft als doel: “Bronkhorst en
Omgeving Energie Neutraal”.
BoeN heeft vergevorderde plannen om een collectief zonnedak te realiseren: uw eigen
zonnepanelen op het dak van een ander. Iedereen die woont in Bronkhorst, Steenderen, Baak,
Toldijk, Drempt, Rha en Olburgen kan meedoen:
 eigen zonnepanelen zonder gedoe op eigen dak!
Deze Nieuwsbrief geeft u informatie over deelname aan dit zonnedak. In een aparte bijlage treft
u een aanmeldingsformulier aan: dat kunt u printen, invullen en insturen.
1. Waarom deelnemen aan het Zonnedak?
Wilt u wel gebruik maken van zonne-energie, maar is uw eigen dak niet geschikt voor
zonnepanelen? Neem dan deel aan het collectieve ‘zonnedak’ van BoeN. Dit is uw kans om toch
uw steentje bij te dragen aan een duurzamere regio; en u krijgt ook nog een aardig rendement
op uw spaargeld.
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2. Het ‘Zonnedak Holthuizen’
BoeN gaat het collectieve ‘Zonnedak Holthuizen’ realiseren aan de Toldijkseweg tussen
Steenderen en Toldijk. Op het dak van de veestal van boerderij Holthuizen komen 700
zonnepanelen van BoeN, die gekocht kunnen worden door deelnemers die wonen in Bronkhorst,
Steenderen, Baak, Toldijk, Drempt, Rha en Olburgen. Als we voldoende zonnepanelen verkopen
kan het Zonnedak Holthuizen nog in 2017 gerealiseerd worden, en in de loop van dit jaar kan het
zonnedak dan duurzame groene zonnestroom produceren.
3. Hoe kunt u deelnemen?
Er zijn voor dit project in totaal 700 ‘certificaten van zonnepanelen’ beschikbaar. Als er minder
dan 500 certificaten worden ingeschreven kan het project helaas niet doorgaan.
Een certificaat kost tussen € 255,- (als er 700 certificaten worden verkocht) en € 285,- (als er
500 certificaten worden verkocht).
 U helpt dus uzelf aan een goede prijs door ook uw buren en vrienden te vragen om
deel te nemen in dit project!
Alle informatie over dit Zonnedak Holthuizen en
over deelname in het project vindt u op de
website van BoeN via:
http://boen.nu/projecten/ en in de brochure
die op deze websitepagina staat.
Ook vindt u op de website een lijst met ‘Vragen
en Antwoorden’ over dit project; die lijst is ook
als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
In het blokje hiernaast staat een samenvatting
van de belangrijkste gegevens per zonnepaneel.

SAMENVATTING DEELNAME IN ZONNEDAK
KOSTEN per certificaat
aanschaf certificaat
€ 255
verwachte OPBRENGSTEN per certificaat
teruggave energiebelasting over 15 jaar
€ 421
verwachte restuitkering
€ 26
TOTAAL OPBRENGSTEN
€ 447
verwachte WINST per certificaat
opbrengsten min kosten
€ 192

Een voorbeeld:
STEL, u koopt 10 zonnepanelen. Dan investeert u eenmalig € 2500,- in een beter milieu.
Vervolgens krijgt u 15 jaar lang elk jaar € 280,- terug van de Belastingdienst. Na 10 jaar heeft u
uw investering dus terugverdiend, en daarna is het nog 5 jaar lang pure winst.
 Wilt u deelnemen in het collectieve zonnedak van BoeN, vul dan het formulier in dat
u apart bij deze Nieuwsbrief heeft gekregen en stuur dat in naar onderstaand adres.
U kunt het formulier ook downloaden van de website van BoeN.
Inmiddels (eind april 2017) zijn er al ruim 300 zonnepanelen ‘verkocht’. Wacht dus niet te lang
met inschrijven, want vol = vol: er kunnen niet meer dan 700 zonnepanelen op het ‘Zonnedak
Holthuizen’!
Het Bestuur van de coöperatie BoeN:
Gerrit Jan Huetink, voorzitter
Arjan Woestenenk, secretaris
Dolf Pasman, penningmeester
Jaap Schwarz, lid
email:
secretariaat@boen.nu
postadres:
Energiecoöperatie BoeN
Bakerwaardseweg 5
7226 LR Bronkhorst
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Lokale groene energie van ‘Zonnedak Holthuizen’
VRAGEN en ANTWOORDEN
Voordat u deze lijst doorneemt is het verstandig om eerst de brochure te lezen die op de
website staat. De uitgangspunten van Zonnedak Holthuizen worden daarin zo goed mogelijk
uitgelegd. Hieronder behandelen wij nog een aantal vragen ter verdere verduidelijking.

1. Waarom zonnepanelen?
VRAAG: Waarom zou ik zonnepanelen ‘moeten’ nemen?
ANTWOORD: Omdat u daarmee zelf kunt bijdragen aan een duurzame energievoorziening,
waardoor de opwarming van de aarde (klimaatproblemen als gevolg van de CO2-uitstoot) wordt
beperkt. Daarmee levert u zelf een concrete bijdrage op weg naar een duurzame
energieneutrale streek.
Daarnaast levert de investering in zonnepanelen financieel voordeel op: de investeringen zijn na
circa 10 jaar terugverdiend, terwijl zonnepanelen zo’n 25 jaar energie produceren!
VRAAG: Wat is de milieuwinst van het Zonnedak Holthuizen?
ANTWOORD: De 700 zonnepanelen van het Zonnedak Holthuizen leveren voldoende stroom voor
ruim 50 huishoudens. Daardoor hebben we jaarlijks 110 ton minder CO2-emissies in onze streek,
onze bijdrage aan het beperken van de opwarming van de aarde. Om diezelfde besparing te
bereiken met een bos moeten er 5500 bomen een jaar groeien.

2. Zonnepanelen op eigen dak of op andermans dak?
VRAAG: Wat heeft de voorkeur: zonnepanelen op eigen dak of op andermans dak?
ANTWOORD: Allebei, want hoe meer zonnepanelen, hoe duurzamer onze streek is.
 Als uw eigen dak geschikt is (constructie, goede ligging t.o.v. de zon, geen schaduw) en als u
over voldoende geld beschikt voor de investering is het goed om uw eigen dak te benutten
voor uw eigen energieproductie. Een installatie van 10 zonnepanelen op eigen dak vergt een
investering van circa € 4500,- 1. Die investering heeft u er weliswaar na circa 10 jaar uit,
maar heeft u dat geld momenteel vrij beschikbaar liggen?
 Als uw dak niet geschikt is, of als het niet mag - alle daken in beschermd stadsgezicht
Bronkhorst -, of als u niet zo’n groot bedrag vrij beschikbaar heeft is het beste alternatief
om mee te doen aan het Zonnedak Holthuizen. Een zonnepaneel op het Zonnedak kost maar
€ 255,- en u kunt al deelnemen met 1 zonnepaneel. Dus u kunt de investering precies
afstemmen op de hoeveelheid geld die u momenteel vrij beschikbaar heeft.

1

Bron: Milieu Centraal
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VRAAG: Het is toch veel interessanter om de zonnepanelen op mijn eigen dak te plaatsen?
ANTWOORD: Over het algemeen wel, maar zonnepanelen op eigen dak vergt een grotere
investering (circa € 450,- per paneel2), en de korting op de energiebelasting bij panelen op eigen
dak (de zogenaamde ‘salderingsregeling’) is na 2020 niet gegarandeerd. Zónder die
salderingsregeling zijn de zonnepanelen op eigen dak een stuk minder rendabel.
Bij deelname aan het Zonnedak Holthuizen kost een paneel slechts € 255,-, en de korting op de
energiebelasting (de zogenaamde ‘postcoderoos-regeling’) wordt door de Belastingdienst
gegarandeerd voor 15 jaar.
VRAAG: Ik hoor dat zonnepanelen op eigen dak goedkoper zijn.
ANTWOORD: Dat is onjuist. Een installatie met veel panelen is goedkoper dan een kleine
installatie op eigen dak. Bovendien krijgt Zonnedak Holthuizen een subsidie van de Provincie
Gelderland van 20 % op de investeringssom. Daardoor kost een zonnepaneel op Zonnedak
Holthuizen maar € 255,- terwijl een zonnepaneel op eigen dak circa € 450,- kost (bij een
installatie met 10 panelen3).
VRAAG: Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik toch meedoen aan het Zonnedak
Holthuizen?
ANTWOORD: Ja, dat kan. Maar zorg ervoor dat u totaal niet meer zonnepanelen heeft als nodig
is om uw stroomverbruik te dekken. U kunt namelijk niet meer korting op uw energiebelasting
krijgen dan u betaalt.
Een vuistregel is dat een zonnepaneel jaarlijks circa 230 kWh produceert. Uw eigen jaarverbruik
(in kWh) gedeeld door 230 (kWh) geeft dus het maximum aantal zonnepanelen waarover u de
energiebelasting kunt terugkrijgen.
VRAAG: Ik heb zelf al zonnepanelen op mijn eigen dak liggen, die ongeveer evenveel stroom
produceren als ik verbruik. Is deelname aan het zonnedak dan nog aantrekkelijk?
ANTWOORD: U kunt via het zonnedak niet meer energiebelasting terugkrijgen dan wat uzelf
betaalt. Als u thuis (bijna) geen stroom inkoopt en dus (bijna) geen energiebelasting betaalt
kunt u geen korting op de energiebelasting krijgen. Dan is deelname aan het zonnedak financieel
niet aantrekkelijk. U kunt natuurlijk wel 1 paneel kopen om ons te helpen aan het minimum
aantal deelnemers; om de subsidie van de provincie te krijgen hebben we minimaal 50
deelnemers nodig.

3. Hoeveel zonnepanelen?
VRAAG: Wie kunnen er deelnemen aan het Zonnedak Holthuizen?
ANTWOORD: Iedereen (particulier of ondernemer) die op een adres woont in Bronkhorst
(postcode 7226), Steenderen (7221), Baak (7223), Toldijk (7227), Rha (7224), Olburgen (7225),
Drempt (6996), Doesburg-Noord (6984), Leuvenheim (6974) of Brummen (6971).
Dit is een voorwaarde die de Belastingdienst stelt voor de korting op de energiebelasting in de
zogenaamde ‘postcoderoos regeling’; zie hiervoor een andere Vraag&Antwoord in deze lijst.

2
3

bij een installatie met 10 zonnepanelen [Bron: Milieu Centraal]
Bron: Milieu Centraal
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VRAAG: Kan ik ook met EEN zonnepaneel deelnemen?
ANTWOORD: Ja, graag zelfs, want alle beetjes helpen. Bovendien stelt de Provincie Gelderland
voor de subsidie de eis dat er minimaal 50 deelnemers moeten zijn, dus ook deelnemers met
maar 1 zonnepaneel hebben we hard nodig.
VRAAG: Hoe bereken ik het maximum aantal zonnepanelen dat ik kan kopen?
ANTWOORD: Als u certificaten van zonnepanelen op Zonnedak Holthuizen koopt krijgt u jaarlijks
via uw stroomleverancier de energiebelasting terug die hoort bij de stroom van ‘uw’
zonnepanelen. Per zonnepaneel is dat bij de huidige belastingtarieven circa € 28 per jaar. Maar
u krijgt nooit meer energiebelasting terug dan u in dat jaar betaald heeft. Daarom moet u niet
meer zonnepanelen kopen dan uw jaarlijkse stroomverbruik.
Het sommetje is simpel:
 een zonnepaneel produceert in een jaar ongeveer 230 kWh
 maximaal aantal panelen = uw jaarlijkse stroomverbruik in kWh, gedeeld door 230 kWh
 het berekende aantal panelen afronden naar beneden
Uw jaarverbruik stroom kunt u vinden op uw jaarafrekening. Daarop ziet u overigens ook
hoeveel energiebelasting u per jaar betaalt.
U kunt natuurlijk altijd minder zonnepanelen kopen dan het maximum aantal volgens deze
berekening.
VRAAG: Garanderen jullie mij het aantal panelen waarop ik inschrijf?
ANTWOORD: Nee, we kunnen op het Zonnedak Holthuizen niet meer dan 700 panelen plaatsen.
Als er voor meer panelen wordt ingeschreven kunnen we die inschrijving niet honoreren. Er
geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, dus schrijf snel in!
VRAAG: Ik woon in een huurhuis. Kan ik ook meedoen?
ANTWOORD: Ja, mits u zelf een eigen contract heeft met een energieleverancier. Indien uw
huurt inclusief “gas, water en licht” kunt u niet meedoen; uw verhuurder dan weer wel.
VRAAG: Kan een ondernemer ook meedoen aan het Zonnedak Holthuizen?
ANTWOORD: Ja, een ondernemer kan ook meedoen (alleen natuurlijke personen, geen
zogenaamde ‘rechtspersonen’). Deelname door bedrijven en ondernemers is echter door de
Belastingdienst gemaximeerd op 10.000 kWh per jaar, dus circa 40 zonnepanelen.
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4. Financiële aspecten voor uzelf
VRAAG: Hoe ziet het financiële plaatje er voor mij als deelnemer uit?
ANTWOORD: In onderstaande tabel staan de financiële gegevens voor EEN zonnepaneel:
SAMENVATTING DEELNAME IN ZONNEDAK
KOSTEN per certificaat
aanschaf certificaat
€ 255
verwachte OPBRENGSTEN per certificaat
teruggave energiebelasting over 15 jaar
€ 421
verwachte restuitkering
€ 26
TOTAAL OPBRENGSTEN
€ 447
verwachte WINST per certificaat
opbrengsten min kosten
€ 192
De jaarlijkse ‘teruggave van de energiebelasting’ is zeker: de Belastingdienst garandeert deze
over de hele 15 jaar dat het project loopt.
De ‘verwachte restuitkering’ is onzeker: dat is de mogelijke winst die we maken met de
exploitatie van het zonnedak: de opbrengsten van de stroomverkoop en de restwaarde van de
installatie na 15 jaar, minus de jaarlijkse kosten van onderhoud etc.
VRAAG: Deelnemers moeten lid zijn van BoeN. Wat kost het lidmaatschap van BoeN?
ANTWOORD: Het lidmaatschap van de energiecoöperatie BoeN kost jaarlijks € 20,- .
Als u klant bent of wordt bij AGEM en deelneemt in het Zonnedak Holthuizen krijgt u van BoeN
15 jaar lang 100 % korting op uw lidmaatschap: u betaalt dus geen lidmaatschapskosten aan
BoeN. AGEM betaalt namelijk per klant die deelneemt aan het Zonnedak van BoeN jaarlijks een
financiële ´maatschappelijke bijdrage´ aan BoeN, en daarom vraagt BoeN aan u geen
lidmaatschapsgeld.
VRAAG: Wat is het rendement op je panelen over die 15 jaar looptijd van het Zonnedak?
ANTWOORD: De korting op uw energiebelasting bedraagt elk jaar ongeveer € 28 per paneel. Na
ongeveer 10 jaar heeft u dus de investering van € 255 per paneel eruit, en de volgende 5 jaren is
die jaarlijkse belastingkorting dus pure winst. De belastingkorting wordt door de Belastingdienst
gegarandeerd voor de hele looptijd van 15 jaar
VRAAG: Hoe werkt de verrekening van de belastingkorting?
ANTWOORD: De opgewekte energie wordt door BoeN verkocht aan AGEM. U als deelnemer krijgt
de belastingkorting verrekend op uw eigen energierekening. Daarvoor moet uw
energieleverancier weten hoeveel stroom ‘uw zonnepanelen’ in een jaar hebben geproduceerd.
1. Bent u klant van AGEM?
Dan geeft BoeN na elk jaar aan AGEM door hoeveel stroom ‘uw zonnepanelen’ hebben
geproduceerd. AGEM verwerkt de belastingkorting rechtstreeks op uw jaarafrekening.
2. Bent u klant van een andere energieleverancier?
Dan geeft BoeN na elk jaar aan uzelf door hoeveel stroom ‘uw zonnepanelen’ hebben
geproduceerd. Uzelf geeft deze ‘productieverklaring’ door aan uw energieleverancier, en
deze verwerkt de belastingkorting dan op uw jaarafrekening.
LET OP: Niet alle energiebedrijven werken aan deze regeling mee. Zie daarover de volgende
Vraag en Antwoord in deze lijst.
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VRAAG: Zijn energieleveranciers verplicht om de belastingkorting te verrekenen?
ANTWOORD: Nee, energieleveranciers zijn niet verplicht mee te werken. Sommige
energieleveranciers willen of kunnen de belastingkorting niet verrekenen, of alleen met het
verrekenen van administratiekosten.
Momenteel verrekenen in ieder geval de volgende stroomleveranciers de belastingkorting
(gratis): AGEM, Budget Energie, Delta, DE Unie, Eneco, Engie, Greenchoice, Huismerk, NLE, Pure
Energie, Qurrent, Servicehouse.
De volgende stroomleveranciers doen het momenteel (nog) niet: E.On, Essent, Energiedirect,
Oxxio, Powerpeers, Vandebron.
VRAAG: Wat moet ik doen als mijn energieleverancier niet wil meewerken aan het
verrekenen van de energiebelasting?
ANTWOORD: U kunt dan overstappen naar een energieleverancier die wel meewerkt aan
teruggave van de energiebelasting. Zie hierboven bij welke energieleveranciers u terecht kunt.
VRAAG: Wat moet ik doen als de contractperiode met mijn huidige energieleverancier nog
niet is afgelopen en ik wil overstappen naar een andere energieleverancier?
ANTWOORD: Indien u voortijdig een contract bij een energieleverancier beëindigt, krijgt u vaak
een overstapboete. Uw nieuwe energieleverancier wil soms (een deel van) de boete vergoeden.
Met AGEM is hierover de afspraak gemaakt: als u overstapt naar AGEM vergoedt AGEM deze
boete tot een maximum van € 100,-.
VRAAG: Ik zie op mijn stroomafrekening dat ik al belasting terug krijg; hoe zit dat?
ANTWOORD: Ja, dat klopt, en dat blijft zo.
Op de jaarafrekening van uw stroomleverancier ziet u dat u al een bedrag terugkrijgt van de
energiebelasting. Dat wordt genoemd ‘vermindering energiebelasting’ of ‘heffingskorting
energiebelasting’ of iets dergelijks. Dit is de zogenaamde ‘belastingvermindering per
elektriciteitsaansluiting’ die ieder adres in Nederland standaard krijgt van de Belastingdienst
(via uw stroomleverancier). Dat is een vast bedrag per jaar: in 2016 kreeg iedereen € 310,81
terug, over 2017 wordt dat € 308,54.
Deze ‘vermindering energiebelasting‘ staat helemaal los van de ‘teruggave energiebelasting’ die
u ontvangt op ‘uw’ zonnepanelen. Deze twee bedragen worden onderling niet verrekend.
Het voorbeeld hieronder maakt (hopelijk) duidelijk hoe dit werkt op de jaarafrekening van uw
stroomleverancier.
Uw HUIDIGE jaarafrekening ziet er ongeveer als volgt uit:
1)
2)
3)
4)

kosten stroom en transport thuis:
te betalen energiebelasting thuis:
vaste ‘vermindering’, in 2017:
per saldo te betalen:

XX
YY
€ 308,54
XX + YY - € 308 = € ...

Doet u met 15 panelen mee aan het Zonnedak Holthuizen, dan wordt de TOEKOMSTIGE
jaarafrekening:
1) kosten stroom en transport thuis:
2a) te betalen energiebelasting thuis:
2b) terug te ontvangen energiebelasting:
3) vaste ‘vermindering’, in 2017:
4) per saldo te betalen:
7

XX
YY
15 panelen x circa € 28 = €420
€ 308,54
XX + YY - € 420 - € 308 = € ...
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Het saldobedrag zal hoogstwaarschijnlijk negatief zijn, dus krijgt u geld terug van uw
energieleverancier!
VRAAG: Belastingtarieven worden jaarlijks geïndexeerd of bijgesteld. Geldt dat ook voor de
energiebelasting?
ANTWOORD: Ja, net als alle belastingtarieven wordt ook het tarief van de energiebelasting elk
jaar opnieuw vastgesteld. In de jaren vanaf 2011 tot nu varieerde het tarief tussen 12 en 14,5
cent per kWh (incl. BTW). Dit betekent ook dat de belastingkorting jaarlijks kan variëren.
Bij het tarief voor 2017 is de belastingkorting per zonnepaneel ongeveer € 28,- per jaar.
VRAAG: Moet ik de paneelcertificaten opgeven bij mijn jaarlijkse belastingopgave?
ANTWOORD: Certificaten worden gezien als vermogen, net als spaargelden en aandelen. Dus u
moet dit opgeven in box 3 (denk aan een realistische afschrijvingsperiode).
VRAAG: Kan ik voor de aanschaf van de zonnepanelen geld lenen via de
duurzaamheidslening van gemeente?
ANTWOORD: Nee, deze laagrentende leenregeling geldt alleen bij energiebesparende
maatregelen in en aan de woning van een particuliere eigenaar.
VRAAG: Gaat het salderen direct op basis van opgewekte kWh’s of wordt dit verrekend in
euro’s?

ANTWOORD: ‘Salderen’ geschiedt als u zonnepanelen op eigen dak heeft: dan wordt de stroom
die uw eigen panelen produceert op jaarbasis verrekend (‘gesaldeerd’) met de stroom die u
inkoopt van uw energieleverancier. Bij de zogenaamde ‘postcoderegeling’ van het collectieve
zonnedak wordt niet ‘gesaldeerd’. De geproduceerde stroom wordt verkocht aan AGEM, en komt
dus niet bij de deelnemers. Het voordeel voor de deelnemers is dat u korting krijgt op de door u
te betalen energiebelasting over uw eigen stroominkoop thuis.
VRAAG: Hoe gaat dat met mijn certificaten als ik verhuis naar buiten de postcode? Of als ik
kom te overlijden?
ANTWOORD: U kunt de certificaten (van zonnedak-panelen) het beste gewoon meeverkopen met
uw huis; u kunt ze ook verkopen aan iemand binnen het postcoderoos-gebied. Lukt dat niet, dan
wil BoeN helpen om de certificaten te verkopen aan een lid van BoeN.
Bij overlijden gaan de zonnepanelen naar de erfgenamen. Het meest logisch is dat de
zonnepanelen gaan naar degene die ook het huis erft, of die zorgt voor de verkoop van het huis.
Wonen de erfgenamen binnen de postcoderoos dan hebben ze zelf profijt van de panelen,
wonen ze elders dan kunnen de ze certificaten verkopen aan iemand binnen de postcoderoos bij voorkeur aan degene die het huis van de overledene koopt.

5. Financiële aspecten van het Zonnedak Holthuizen
VRAAG: Wat is de investering in het Zonnedak Holthuizen?
ANTWOORD: Volgens de begroting is de totale investering is circa € 200.000. Omdat de provincie
Gelderland een subsidie geeft van circa € 38.000 is de netto investering door BoeN circa €
162.000.
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VRAAG: Kan het project doorgang vinden als de subsidie vanuit de Provincie niet wordt
verstrekt?
ANTWOORD: Waarschijnlijk niet, want dan moeten alle deelnemers de wegvallende subsidie
opbrengen. De aanschafprijs van een paneel moet dan met circa € 55 stijgen naar € 310.
VRAAG: Wat zijn de voorwaarden van de Provincie voor hun subsidie?
ANTWOORD: De Provincie Gelderland geeft een subsidie van 20% van de investeringskosten.
Voorwaarde is dat er minimaal 50 deelnemers aan het project zijn. Ook deelnemers die maar 1
zonnepaneel kopen zijn om die reden erg welkom!
VRAAG: Wat zijn de jaarlijkse kosten en baten van het Zonnedak Holthuizen?
ANTWOORD: BoeN exploiteert het Zonnedak. De jaarlijkse kosten zijn volgens de begroting circa
€ 5200,- Dat geld wordt besteed aan administratie, verzekering, aansluitingskosten (Liander),
productiemetingen, huur dak, en onderhoud van de installatie. Deze jaarlijkse exploitatiekosten
worden betaald uit de opbrengst van de verkoop van de geproduceerde stroom (aan AGEM).
Volgens de begroting resteert dan nog een kleine winst, die uiteindelijk zal worden verdeeld
onder de deelnemers.
VRAAG: Wanneer start de projectperiode van 15 jaar precies ?
ANTWOORD: De startdatum is als de Rijksbelastingdienst de zogenaamde ‘beschikking’ heeft
afgegeven: dat is het besluit van de Belastingdienst dat deelnemers in het Zonnedak Holthuizen
15 jaar lang kunnen profiteren van de korting op de energiebelasting. En natuurlijk als de
werkelijke stroomproductie is gestart.
VRAAG: Voor wie zijn de kosten van het weghalen van de zonnepanelen van het Zonnedak
Holthuizen als het project stopt na 15 jaar?
ANTWOORD: De sloopkosten komen voor rekening van BoeN. In de projectbegroting is daarvoor
geld gereserveerd. Met de dakeigenaar is afgesproken dat BoeN en de dakeigenaar na 14 jaar
samen bepalen wat er met de installatie gaat gebeuren. Wellicht wil de dakeigenaar de
installatie laten liggen, want deze kan dan nog zeker 10 jaar stroom produceren. In dat geval
hoeft BoeN de gereserveerde sloopgelden niet te betalen; dat leidt dan na 15 jaar tot een extra
winstuitkering aan de deelnemers in het zonnedak.
VRAAG: Wat gebeurt er met de panelen als de dakeigenaar zijn stal verkoopt of failliet gaat?
ANTWOORD: BoeN wordt eigenaar van de zonnepanelen en zal via de notaris een zogenaamd
‘recht van opstal’ vestigen op het dak. In geval van verkoop of faillissement blijft de installatie
eigendom van de coöperatie.
VRAAG: Zijn er al collectieve zonnedaken in werking?
ANTWOORD: Jazeker, in de Achterhoek onder andere in Wichmond (dak van de sporthal) en in
Zieuwent, Vragender, Groenlo en Borculo. In meerdere plaatsen in de Achterhoek wordt gewerkt
aan soortgelijke initiatieven als het zonnedak van BoeN.
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6. Overstappen naar AGEM ?
VRAAG: Waarom is AGEM een geschikte energieleverancier en partner voor BoeN?
ANTWOORD: De doelstellingen van BoeN en AGEM sluiten goed op elkaar aan. AGEM is opgericht
door de acht Achterhoekse gemeenten en helpt om de Achterhoek energieneutraal te maken.
Door klant te worden van AGEM draagt u bij aan de economische kracht en leefbaarheid van de
Achterhoek. Bij AGEM betaalt u altijd een eerlijke prijs voor gas en Achterhoekse groene
stroom. AGEM ondersteunt lokale initiatieven door kennis en ervaring te delen en keert
bovendien elk jaar een maatschappelijke bijdrage uit aan de coöperatie.
De actuele tarieven zijn te vinden op de website van AGEM (https://agem.nu/prijsvergelijker)
VRAAG: Als ik overstap naar AGEM, wat betaal ik dan voor stroom en gas?
ANTWOORD: Zie op de website www.agem.nu. Op de websitepagina
https://agem.nu/prijsvergelijker worden de prijzen van AGEM vergeleken met de prijzen van
Nuon en van Greenchoice.
VRAAG: Ben ik verplicht om stroom en gas van AGEM af te nemen?
ANTWOORD: Nee.
Als u klant wordt van AGEM heeft dat voor u wel twee extra voordelen:
1. U krijgt elk jaar de energiebelastingkorting van uw panelen automatisch verrekend door
AGEM via uw jaarafrekening;
2. U krijgt van BoeN 15 jaar lang 100 % korting op uw lidmaatschap: u betaalt dus geen
lidmaatschapskosten aan BoeN. AGEM betaalt namelijk per klant die deelneemt aan het
Zonnedak van BoeN jaarlijks een financiële ´maatschappelijke bijdrage´ aan BoeN, en
daarom vraagt BoeN aan u geen lidmaatschapsgeld.
Deze voordelen heeft u niet als u klant bent en blijft van een andere leverancier van stroom en
gas.
VRAAG: Kan ik stroom afnemen van AGEM en gas van een ander?
ANTWOORD: Ja dat kan, maar u heeft daardoor dan wel nogal wat ‘gedoe’.
VRAAG: Hoe gaat dat met de overgang van mijn huidige leverancier naar AGEM?
ANTWOORD: U kunt zich via de website van AGEM (www.agem.nu) aanmelden als klant bij
AGEM. AGEM regelt dan verder alles en zorgt dat uw contract met uw huidige leverancier
beëindigd wordt. Als u aan uw huidige leverancier een boete moet betalen vergoedt AGEM die
aan u voor maximaal € 100, -. Zie verder in de brochure op de website van BoeN.
VRAAG: Wat gebeurt er als AGEM zou ophouden te bestaan?
ANTWOORD: In dat geval zal BoeN de door het Zonnedak Holthuizen geproduceerde stroom
verkopen aan een ander energiebedrijf. Over de opbrengst en de verrekening van de korting op
de energiebelasting zullen dan met dat bedrijf nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

7. Wat kan er mis gaan? Risico’s.
De begroting van het Zonnedak Holthuizen is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en
aannames. Zonder uitputtend te zijn, vindt u op de volgende bladzijde een aantal mogelijke
risico's en daarbij behorende (beheers)maatregelen om deze risico’s te reduceren:
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Mogelijk risico

Maatregel

Het lukt niet om
voldoende certificaten te
verkopen.
Er worden meer
certificaten verkocht dan
de beschikbare panelen.
De zonnepanelen voldoen
niet aan de opgegeven
specificaties.

In dat geval vindt het project geen doorgang. Het minimum aantal panelen
dat de coöperatie wil plaatsen is 500. Met dit aantal is een rendabele
exploitatie mogelijk.
Het bestuur van de coöperatie gaat dan binnen het gebied van de
postcoderoos op zoek naar extra zonnedaken om het project uit te breiden.

De opbrengst in kWh per
jaar is lager dan verwacht.

De energieprijs verandert

De installatie raakt
beschadigd, bijvoorbeeld
door blikseminslag of
brand.
Er moet onderhoud
gepleegd worden aan het
dak waar de installatie op
staat.
De locatie wordt
verkocht.
Wetgeving verandert ten
nadele.

De kans op slechte kwaliteit wordt sterk gereduceerd door een reeks van
kwaliteitseisen die bij de aanbesteding worden gesteld. De leverancier
wordt niet alleen op de laagste prijs beoordeeld maar ook op kwaliteit,
geeft hiervoor kwaliteitsgaranties en er wordt een servicecontract
afgesloten.
Aan de panelen worden strenge eisen gesteld bij de aanbesteding. Als dit
slechts enkele procenten is, dan heeft dit ook slechts beperkte invloed op
de opbrengst. De gemiddelde hoeveelheid zon in Nederland is goed
voorspelbaar, voor de kwaliteit van de panelen zie bovenstaand punt.
De stroom die het zonnedak produceert wordt verkocht aan AGEM. In de
begroting wordt voor de eerste 5 jaar gerekend met een constante
energieprijs. Hierna kan de energieprijs wijzigen, zowel naar boven als naar
beneden. Dit zal echter maar een beperkt effect hebben op de opbrengst
van het certificaat. Het grootste deel van de opbrengst komt namelijk uit de
korting op de energiebelasting die u krijgt. Deze korting is voor de komende
15 jaar door de rijksoverheid gegarandeerd. De hoogte van de
energiebelasting kan gedurende die 15 jaar wel fluctueren.
Hiervoor wordt een verzekering gesloten die dit dekt, de premie hiervoor is
opgenomen in de begroting van de kosten.

Het dak is nieuw en bij de bouw al voorbereid op zonnepanelen. Op korte
termijn verwacht de dakeigenaar geen dakonderhoud. Met eventuele extra
kosten is geen rekening gehouden in de begroting.
Er wordt een recht van opstal gevestigd met de dakeigenaar. In geval van
verkoop blijft de installatie eigendom van de coöperatie en blijft de zonneinstallatie liggen.
Dit punt valt nooit te voorspellen, zeker niet over een periode van 15 jaar. In
de huidige wetgeving over de korting op de Energiebelasting is bepaald dat
deze regeling voor 15 jaar gegarandeerd is.
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