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Samenvatting 

 

De coöperatie “Zon op Leidschendam-Voorburg” (verder afgekort tot ZonopLV) is 

opgericht met als belangrijke doelstelling om (zonne)energie op een duurzame 

manier op te wekken – lokaal en met zoveel mogelijk mensen. 

 

Deze prospectus geeft informatie over het project genaamd “De Dijsselbloem”. 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft bij de nieuwbouw van de school en 

sporthal de mogelijkheid gecreëerd voor plaatsing van een 

zonnestroominstallatie. ZonopLV zal de installatie op het dak van de sporthal 

realiseren. In samenwerking met de gemeente en Zon op Nederland (verder 

afgekort tot ZonopNL) en een lokale initiatiefgroep is ZonopLV opgericht om deze 

installatie met zonnepanelen te plaatsen en te exploiteren. ZonopLV maakt 

daarbij gebruik van de fiscale postcoderoosregeling.  

  

Voor het project De Dijsselbloem is de verwachting dat er circa 200 

zonnepanelen op het dak passen, waarmee jaarlijks naar verwachting circa 

54 MWh duurzame stroom kan worden geproduceerd. De coöperatie ZonopLV zal 

certificaten uitgeven en geen zonnepanelen verkopen. Een certificaat is een 

aandeel in de zonnestroominstallatie, waarmee een geschat gemiddelde 

opbrengst wordt gerealiseerd uitgedrukt in kWh. Per certificaat wordt gemiddeld 

250 kWh per jaar opgewekt. Dit betekent dat er circa 210 certificaten uitgegeven 

zullen worden. Een certificaat zal naar verwachting € 288,- kosten. Het precieze 

aantal certificaten en de prijs van de certificaten zijn afhankelijk van het aanbod 

dat door een installateur wordt gedaan. Er zijn reeds offertes binnengekomen en 

vergeleken en er is reeds in principe een keus gemaakt voor een leverancier. Nu 

dient met dit bedrijf de offerte te worden afgerond. De definitieve prijs van een 

certificaat en de hoeveelheid certificaten worden vastgesteld op het moment dat 

alle kosten bekend zijn geworden. Het streven is dat dat halverwege december 

2018 is.  

 

U kunt deelnemen in het project door lid te worden van de coöperatie ZonopLV 

en in te schrijven voor een of meer certificaten. Er zijn op dit moment meer dan 

60 belangstellenden, we gaan uit van 40 participanten in het project. Enkele 

leden zullen één of twee certificaten kopen om op die manier een bijdrage te 

leveren aan een duurzame samenleving. Dat maakt het voor andere leden 

mogelijk iets meer certificaten te kopen. Bij 40 deelnemers in het project is de 

schatting dat er per lid 5-6 certificaten beschikbaar zijn. 

 

Deelnemers krijgen voor de door hun certificaten opgewekte stroom de 

energiebelasting (inclusief BTW) terug. Bij het huidige belastingniveau is dat 

jaarlijks circa € 30,- per certificaat. Let op! Hier zijn voorwaarden aan 

verbonden. Daarnaast kunnen deelnemers een hun toekomend deel van de netto 

opbrengsten van het project ontvangen via de coöperatie. Bij de huidige stroom- 
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en belastingniveaus is dat jaarlijks – na aftrek van kosten - circa € 3,- per 

certificaat. Daarmee is duurzame energie niet alleen schoon, het is ook nog eens 

winstgevend. Het jaarlijks rendement is in de orde van grootte van 4-5%. Let op! 

Resultaten in het verleden zeggen niets over het rendement in de toekomst. De 

kans, dat uw investering in de zonnestroominstallatie geen positief rendement 

heeft, is klein; er is nog geen project geweest, waar dat het geval is geweest. 

Aan het project zijn echter wel degelijk risico’s verbonden (zie het hoofdstuk met 

vragen en antwoorden). 

 

Door te participeren in dit project, wekt u zelf duurzame stroom op en bespaart u 

tegelijk op uw stroomkosten. Het gaat ons echter zeker niet alleen om geld! De 

reden om dit project te realiseren, is om wezenlijk bij te dragen aan 

duurzaamheid en het beperken van CO² uitstoot. De panelen zullen jaarlijks ruim 

500-600 ton CO² uitstoot besparen. Toch iets om even stil van te worden en - als 

deelnemer - trots op te zijn.  

 

In de volgende hoofdstukken van deze prospectus worden de verschillende 

aspecten van project De Dijsselbloem, de postcoderoosregeling, financiële 

aspecten en technische details toegelicht. Daarnaast is er een korte inleiding 

over onze coöperatie: Zon op Leidschendam-Voorburg. Op basis van deze 

prospectus kunt u een afgewogen besluit nemen om mee te doen!  
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1 De coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg 

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in het kader van haar 

duurzaamheidsbeleid aandacht voor de opwekking van lokale groene energie. 

Een van de maatregelen die de gemeente al heeft gerealiseerd is dat bij de 

nieuwbouw van de basisschool De Dijsselbloem en de bijbehorende sporthal 

rekening is gehouden met plaatsing van een zonnestroominstallatie op het dak 

van de sporthal. Het dak is zwaarder uitgevoerd. De wens van de gemeente was 

dat deze installatie geplaatst, gefinancierd en geëxploiteerd zou worden door 

inwoners van Leidschendam-Voorburg. Zij heeft daarom de landelijk opererende 

coöperatie Zon op Nederland gevraagd te helpen met het opzetten van een 

lokale coöperatie. De gemeente heeft uitgesproken dat zij het niet bij dit ene 

project wil laten en dat zij met de coöperatie wil zoeken naar meer 

mogelijkheden voor het opwekken van lokale groene energie.  

 

Een coöperatie (of coöperatieve vereniging) is een rechtspersoon en een bedrijf 

met een specifiek karakter. De leden van een coöperatie zijn niet alleen 

gezamenlijk eigenaar, maar hebben het via de Algemene Leden Vergadering 

(ALV) ook voor het zeggen in de coöperatie. De gemeente heeft i.s.m. ZonopNL 

enkele informatieavonden georganiseerd in het raadhuis in Leidschendam. 

Tientallen belangstellenden hebben deze avonden bijgewoond. Al snel is er een 

initiatiefgroep gevormd die de oprichting van de lokale coöperatie ter hand nam. 

ZonopLV is formeel opgericht op 19 maart 2018 door Marion Valkenburgh 

(voorzitter), Toon ten Hengel (penningmeester) en Herbert Carbière (secretaris). 

Op de ALV van 11 juli 2018 heeft Rob Kniesmeijer Toon ten Hengel vervangen 

als penningmeester. Op 31 oktober 2018 is Cees Zwinkels tot het bestuur 

toegetreden. 

 
 

Figuur 1 – foto dagelijks bestuur 
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Wat zijn de stappen die een lokale energiecoöperatie zet? De coöperatie: 

- zoekt een dak (in dit geval bij BSO De Dijsselbloem1, nu de Cascade) dat 

geschikt is om zonnepanelen op te leggen; 

- sluit een opstalovereenkomst af met de dakeigenaar (in dit geval de 

gemeente); 

- werft deelnemers (U) aan het project;  

- start een aanbestedingsprocedure en beëindigt deze met een opdracht aan 

de installateur en overige toeleveranciers voor plaatsing van de 

installatie’; 

- zorgt er voor dat installatie conform afspraken wordt gerealiseerd en in 

gebruik genomen kan worden; 

- geeft opdracht aan de netbeheerder (Stedin) voor het realiseren van een 

aansluiting op het elektriciteitsnetwerk met de gewenste capaciteit;  

- gaat op basis van een advies van ZonopNL een contract aan met een 

afnemer van de opgewekte groene energie; 

- zorgt voor exploitatie en onderhoud van de installatie en via ZonopNL voor 

een adequate administratie van het project; 

- stemt met de eigenaar af dat deze onderhoud kan plegen aan het dak. 

 

 

 

 

  

                                                

1 BSO De Dijsselbloem heeft besloten tot een naamsverandering en gaat verder onder de 

naam Cascade. Gezien de veelvuldige vermelding van de naam De Dijsselbloem in 

stukken van ZonopLV is besloten die naam hier te handhaven. 

 



  

 

7 
 

Informatiedocument De Dijsselbloem 

2 De postcoderoosregeling 

 

Veel huishoudens willen graag zonnepanelen op eigen dak, maar niet iedereen 

heeft een dak dat daarvoor geschikt is. De rijksoverheid heeft om het voor 

iedereen (particulieren, organisaties en bedrijven) mogelijk te maken 

zonnepanelen te plaatsen een collectieve regeling - de Regeling Verlaagd Tarief, 

de ‘postcoderoosregeling’ – in het leven geroepen. Op dit moment zijn er al 

tientallen lokale coöperaties actief in Nederland en nog eens tientallen in 

ontwikkeling die gebruik (willen) maken van deze regeling.  

 

Met deze regeling stimuleert de overheid het opwekken van lokale duurzame 

elektriciteit. De deelnemers aan een project ontvangen door deze regeling een 

flinke korting op hun energierekening in de vorm van restitutie van de 

energiebelasting (inclusief BTW) over het aantal kWh dat zij met hun deelname 

in dit project opwekken. Iedereen met een eigen stroomaansluiting (EAN code) 

in een van de postcodegebieden rondom de energie-installatie (de z.g. 

‘postcoderoos’) kan deelnemen. De restitutie van de energiebelasting wordt voor 

15 jaar gegarandeerd door de overheid. Daarnaast profiteert de deelnemer van 

de verkoop van de opgewekte energie, na aftrek van de kosten van onderhoud 

en administratie.  

 

Een postcoderoos bestaat uit de (viercijferige) postcode van de locatie plus 

direct aangrenzende postcodegebieden. Voor “De Dijsselbloem” is er voor 

gekozen niet de postcode van de school zelf te hanteren voor de postcoderoos. 

Als uitgangspunt voor de postcoderoos is de postcode 2272 gehanteerd. Dat 

geeft een groter gebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg, waardoor er 

meer inwoners deel kunnen nemen in het project. Daardoor bestaat de 

postcoderoos (PCR) uit de volgende postcodes (bevestigd door de 

belastingdienst): 

 

- 2261  

- 2262  

- 2263  

- 2264 

- 2265  

- 2266  

- 2271  

- 2272  

- 2273 
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De belastingdienst heeft ook enkele postcodes in Den Haag geaccepteerd voor 

het project De Dijsselbloem. De coöperatie heeft echter besloten het 

lidmaatschap alleen open te stellen voor leden met een adres in Leidschendam-

Voorburg. Personen woonachtig en bedrijven gevestigd in Den Haag konden 

deelnemen in een ander project (Zonnepark 't Oor Loolaan Zuid - Den Haag,  

www.evhb.nl), gelegen tussen het spoor tussen de stations Laan van NOI en 

Mariahoeve. 

 

Voorwaarden aan participatie:  

- De deelnemer is woonachtig binnen de postcoderoos en binnen de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. 

- Er kan niet meer energiebelasting terug ontvangen worden dan is afgedragen, 

ie. het eigen stroomverbruik bepaalt het maximum.  
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- Alleen de eerste 10.000 kWh kunnen verrekend worden; daar blijven in de 

praktijk alle huishoudens ver onder. 

- De deelnemer beschikt over een netaansluiting van maximaal 3x 80A. 

- Iedere deelnemer mag maximaal voor 20% in het project participeren. 

- De gegarandeerde periode, waarover de energiebelasting kan worden 

terugontvangen is 15 jaar vanaf de aanvang van de productie van het project. 

 

Voor een volledig en up-to-date overzicht van alle aspecten van de 

postcoderoosregeling is er de website www.postcoderoosregeling.nl. 

 

De energiebelasting, die u als consument via de energierekening betaalt, wordt 

afgedragen door uw energieleverancier. Dat betekent dat de terugvordering van 

de energiebelasting eveneens via deze energieleverancier moet verlopen. Dat 

impliceert dat die energieleverancier bereid moet zijn om deze terugvordering te 

doen en in staat is om dat administratief te verwerken. Het aantal 

energieleveranciers dat uitvoering wil geven aan deze regeling is inmiddels groot. 

ZonopNL heeft met vijf van hen overeenkomsten, die voor ten minste 3 jaar zijn 

vastgelegd: Greenchoice, Qurrent, Engie, OM (voorheen DE Unie) en Eneco. Bij 

Eneco ontvangt de coöperatie geen extra leveranciersvergoeding.  

 

U mag zelf bepalen hoeveel certificaten u wilt nemen in een project. U kunt 

echter nooit méér korting op uw energiebelasting krijgen dan u betaalt. Het 

levert geen financieel voordeel op – wel voor de samenleving - om meer energie 

op te wekken dan uw privéverbruik. Op de jaarnota van uw energieleverancier 

kunt u zien hoeveel stroom u in de afgelopen jaren heeft verbruikt. Als 

voorbeeld: Uw eigen verbruik schommelt de afgelopen jaren rond de 2.000 

kWh/jaar. Per certificaat wordt jaarlijks gemiddeld 250 kWh opgewekt; dat komt 

overeen met 8 certificaten. Als u meer certificaten zou nemen, wekt u meer 

energie op, waarvoor u geen energiebelasting meer mag verrekenen. In 

onderstaande tabel vind u gemiddelden voor Nederland; houd u er rekening mee 

dat variaties groot kunnen zijn.  

 

1 volwassene 1750 kWh per jaar 

2 volwassenen 3000 kWh per jaar 

2 volwassenen, 1 kind 3750 kWh per jaar 

2 volwassenen, 2 kinderen 4500 kWh per jaar 

  

http://www.postcoderoosregeling.nl/
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3 De zonnestroominstallatie 

 

Dit project wordt uitgevoerd op het 

dak van de sporthal naast BSO De 

Dijsselbloem. De gemeente 

Leidschendam-Voorburg is eigenaar 

van het gebouw. De school is 

gevestigd op de Delflandlaan 6, 

2273 CS Voorburg. De gemeente 

heeft aan de bouwer de opdracht 

gegeven te zorgen voor een dak dat 

een zonnestroominstallatie kan 

dragen. ZonopLV dient aan de 

gemeente formeel te bevestigen dat 

de draagconstructie van het dak 

voldoende sterk is om het gewicht 

van de zonnepanelen te kunnen 

dragen.  

ZonopLV en de gemeente hebben 

een opstalovereenkomst in voorbereiding, waarin de wederzijdse rechten en 

plichten worden vastgelegd. De overeenkomst geldt voor een minimale periode 

van 15 jaar, welke periode - met wederzijdse instemming - met 2 maal 5 jaar 

verlengd kan worden. In geval van onderhoud aan het dak kan deze periode met 

een of twee jaar worden verlengd, ter compensatie van gederfde inkomsten. De 

overeenkomst is, zodra deze is gepasseerd bij de notaris, op de website 

(www.zonoplv.nl) in te zien.  

 

De sporthal De Dijsselbloem heeft een plat dak zonder veel beletselen voor 

installatie van een zonnestroominstallatie. Er staan wel een aantal installaties die 

voor schaduwwerking zorgen. Op het dak kunnen naar verwachting 208 

zonnepanelen geplaatst worden. De zonnestroominstallatie bestaat uit het geheel 

van zonnepanelen, omvormers, bekabeling en aansluiting op het openbare 

elektriciteitsnet.  

 

De technische commissie, die op de ALV van 11 juli 2018 is ingesteld, heeft het 

programma van eisen en een shortlist van installateurs opgesteld. Drie bedrijven 

hebben een offerte uitgebracht. In de offerte is het volgende opgenomen:  

• Het aantal te plaatsen panelen, omvormers en andere apparatuur;  

• Het legplan en een voorstel voor kabeltrajecten, plaatsing omvormer en 

aansluiting elektriciteitsnet;  

• De voorgestelde merken en types van de te gebruiken apparatuur; 

• Garantiebepalingen op werkzaamheden, apparatuur en opbrengst; 

Bovenaanzicht sporthal 

http://haagsescholen.nl/gebouwen/f397378e-1be4-3397-e08d-a7856006f547
http://haagsescholen.nl/gebouwen/f397378e-1be4-3397-e08d-a7856006f547
http://www.zonoplv.nl/
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• De kosten van de verschillende onderdelen.  

 

De technische commissie heeft een analyse van de offertes gemaakt en een 

overzicht aangeboden aan het bestuur. Het bestuur heeft in de ALV van 31 

oktober 2018 een voorstel voor een leverancier gedaan aan de ALV. De ALV 

heeft voor één leverancier gekozen. De offertes en contracten met installateurs 

zijn – vanwege bedrijfsvertrouwelijke gegevens - alleen voor leden in te zien.  

  

Ten behoeve van de installatie van het project wordt een eigen aansluiting op het 

openbare net gerealiseerd op kosten van de coöperatie en ten laste van het 

project. ZonopLV is eigenaar van de zonnestroominstallatie en ontvangt 

inkomsten uit levering van energie. De opgewekte stroom wordt verkocht aan 

een energieleverancier tegen een vastgestelde termijnvergoeding. Hiervoor sluit 

de coöperatie een zogenaamde Power Purchase Agreement (PPA) met een 

leverancier naar keuze op basis van een advies van ZonopNL. De PPA 

overeenkomst kent een looptijd van 3 jaar en is tussentijds niet opzegbaar. 

Gedurende de loop van het project kan eventueel gekozen worden voor andere 

leveranciers.  
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4 Businesscase 

 

Kosten 

De kosten van de coöperatie vallen uiteen in vier delen, de oprichtingskosten en 

de jaarlijkse kosten van de coöperatie en de investering in het project en de 

jaarlijkse kosten van het project.  

 

oprichtingskosten coöperatie in €  jaarlijkse kosten coöperatie in €  

kosten zonopnl oprichting   deelname in zonopnl coöperatie 175 

kosten zonopnl nieuwe leden 800 adm. kosten zonopnl leden (40 * € 5,-) 200 

Kosten inschrijving KvK 50 subtotaal 350 

  bancaire kosten  150 

  verzekeringen 75 

  belasting aangiftes en jaarverslag 125 

   communicatie met de leden (o.a. ALV) 150 

Totaal 850 Totaal 875 

opbrengsten       

inschrijfgeld leden (40) 1400 bijdrage uit project  875 

Tabel 1. Kosten van de coöperatie ZonopLV 

 

De oprichtingskosten van de coöperatie zijn € 850,-; notariskantoor Zwart  en 

Partners heeft de statuten gratis vastgesteld, waardoor de oprichtingskosten 

beperkt zijn gebleven tot de kosten voor inschrijven bij de Kamer  van 

Koophandel. De verdere kosten bestaan uit kosten voor het oprichten van een 

ledenadministratie voor ZonopLV door ZonopNL en de kosten voor inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel. De ALV van 11 juli 2018 heeft ingestemd met een 

kapitaalstorting van € 35,- voor leden ter dekking van de oprichtingskosten en 

de jaarlijkse kosten in 2018 en 2019. De inkomsten uit de geleverde energie zijn 

pas voorzien eind 2019 of begin 2020. In latere jaren zal het project De 

Dijsselbloem (en wellicht nieuwe projecten) bijdragen aan de coöperatie. Enkele 

energiebedrijven verstrekken een bijdrage aan coöperaties voor leden die thuis 

energie afnemen van deze bedrijven. Omdat de coöperatie geen contributie zal 

heffen, komen deze inkomsten ten goede aan de coöperatie. Met deze inkomsten 

is in de begroting geen rekening gehouden, omdat op voorhand hiervan geen 

inschatting gemaakt kan worden. 
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stichtingskosten project De 
Dijsselbloem 

 in €   jaarlijkse kosten project De Dijsselbloem in €  

investeringskosten installatie 62.673 adm.kosten zonopnl project 75 

  aansluiting op netwerk (Stedin) 45 

       bijdrage aan coöperatie  875 

  reserv. onderhoud (€ 3,50, 208 panelen) 728 

  reservering dakonderhoud 250 

  reservering verwijdering 375 

  subtotaal 2.348  

  uit te keren aan de leden 735 

Totaal 62.673 Totaal 3.083 

opbrengsten   jaarlijkse opbrengst    

verkoop van certificaten 62.784  energieopbrengst (96%, gemiddeld 15 jaar)2 3.083 

certificaten (218 )  stroomproduktie in kWh (piek) 54432 

prijs certificaat (€ 288,-)   stroomprijs kwh  0,059 

     

Saldo  111 Saldo 0 

Tabel 2: De kosten van het project De Dijsselbloem, begroting 2019 

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg eist in de opstalovereenkomst dat de 

coöperatie jaarlijks een bedrag wegzet op een geblokkeerde rekening om de 

kosten te dekken van het verwijderen van (een deel van) de 

zonnestroominstallatie. De gemeente is er zo zeker van dat deze kosten, zodra 

er onderhoud aan het dak nodig is, betaald kunnen worden door de coöperatie. 

Let op! De bovenstaande kosten zijn berekend op basis van ervaringscijfers van 

ZonopNL. Deze gegevens over reserveringen zijn een indicatie van de te 

verwachten kosten. 

 

Opbrengst  

Elke deelnemer aan het project krijgt een op basis van het aantal certificaten in 

zijn/haar bezit evenredig jaarlijks aandeel in de winst van de coöperatie. Deze 

winst bestaat uit de opbrengst van de geleverde stroom minus de kosten van het 

project en van de coöperatie. Deze opbrengst is berekend op € 3083,- gemiddeld 

per jaar op basis van de offerte van de leverancier. Na aftrek van de jaarlijkse 

kosten van het project (€ 2348,-) is de opbrengst per certificaat € 3,30. Dat is – 

volgens het bestuur van de coöperatie ZonopLV - een conservatieve berekening. 

Dat zal naar waarschijnlijkheid in de komende jaren op basis van ervaring met 

het daadwerkelijke onderhoud van de installatie worden bijgesteld. Deze winst 

wordt door de coöperatie uitbetaald aan alle deelnemers in het bezit van 

certificaten.  

 

                                                

2 In 2019 zal de opbrengst minder zijn, omdat de zonnestroominstallatie waarschijnlijk in 

het eerste kwartaal van 2019 in bedrijf komt. 
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208 panelen*piekvermogen 325 Wp*81% rendement 54.432 

prijs kwh in € 0,0593 

energieopbrengst in € (gemiddeld over 15 jaar) per jaar 3083 

Aantal certificaten 218 

winst (opbrengst min kosten) per jaar 735 

per certificaat per jaar 3,37 

Tabel 3: Opbrengst uit energielevering 

 

De postcoderoosregeling maakt het mogelijk dat elke deelnemer belasting 

(energiebelasting en BTW) terug kan vragen. Let op! Dit dient door elke 

deelnemer zelf te worden gedaan bij zijn eigen energieleverancier thuis. Hij/zij 

dient de jaarlijkse specificatie van het aandeel in de opgewekte stroom van het 

project aan dit bedrijf te sturen, waarna het betreffende bedrijf via een 

verrekening via de jaarnota het bedrag restitueert. De coöperatie levert elk jaar 

aan alle deelnemers deze specificatie. 

 

De elektriciteitsprijs voor consumenten is in 2018 circa 20 cent per kWh. Het 

grootste deel van dit bedrag bestaat uit energiebelasting (10,458 cent) en btw 

(2,196 cent), samen zo’n 12,65 cent per kWh. De netto stroomprijs is gemiddeld 

‘slechts’ 5,9 cent. Per certificaat (250 kWh) brengt de energiebelasting plus de 

btw daarover - gemiddeld over een periode van 15 jaar - € 30,36 per jaar op. De 

totale opbrengst per certificaat is daarmee € 33,73.  

 

Rendement 

terugverdientijd certificaat in jaren 8,5 

kosten één certificaat in € 288 

opbrengst per certificaat in € 33,73  

afschrijving (in 15 jaar) per jaar in € 19,17  

jaarlijks rendement bij een certificaat in %  4,5  

Tabel 4: terugverdientijd en jaarlijks rendement 

 

Een rendement is sterk afhankelijk van de bedragen die worden meegerekend. 

Indien met de aanschafprijs van één certificaat wordt gerekend, is de 

terugverdientijd 8 tot 9 jaar3. Wanneer het inschrijfgeld van € 35,- wordt 

meegerekend, is dat 9 tot 10 jaar. Bij meer certificaten per deelnemer zal het 

minder dan 10 jaar zijn, omdat dan het inschrijfgeld over meer certificaten kan 

worden verdeeld. U heeft dan na 9 jaar nog niets verdiend! De 

postcoderoosregeling is voor 15 jaar gegarandeerd, het opstalrecht met de 

gemeente heeft een looptijd van 15 jaar met mogelijkheid van verlenging en 

                                                

3 Het bestuur onderzoekt nog mogelijkheden voor subsidie. Dat kan leiden tot een hoger rendement 
en een kortere terugverdientijd. 
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hoogst waarschijnlijk is na 20 jaar de gehele zonnestroominstallatie economisch 

en technisch afgeschreven. Om een reëel rendement te berekenen is daarom 

rekening gehouden met volledige afschrijving van de gehele investering in 15 

jaar. Het rendement is dan voor één certificaat 4,5% per jaar. Indien een 

deelnemer meer certificaten heeft is het rendement iets hoger. Het rendement 

loopt bij vijf certificaten iets op tot 5% per jaar. 

  

Belastingen 

U investeert geld in de aanschaf van certificaten. Die certificaten worden door de 

Belastingdienst gezien als een investering. Daarom zult u uw lidmaatschap 

(d.w.z. de waarde van uw certificaten) moeten opgeven bij uw aangifte 

inkomstenbelasting.  

 

Bent u als particulier lid, dan valt de aangifte in box 3 voor sparen en beleggen, 

voorheen aangeduid als ‘vermogensbelasting’. U bent echter geen box 3-

belasting verschuldigd als uw totale box 3-vermogen (bezittingen minus 

schulden) lager is dan de box 3-vrijstelling (op de peildatum: 1 januari van het 

betreffende jaar).  In 2018 bedraagt de vrijstelling voor box 3  € 30.000,- zonder 

fiscaal partner, resp. € 60.000,- met fiscaal partner. Als uw totale box 3-

vermogen wel hoger is dan de box 3-vrijstelling dan bent u over de waarde van 

uw certificaten in principe 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd. Maar: Het geld 

voor de aanschaf van certificaten wordt over het algemeen eerst onttrokken aan 

uw box 3 vermogen, zodat de aanschaf geen netto effect heeft op uw totale box 

3 vermogen, het is slechts een verschuiving van vermogen naar een ander doel. 

 

U kunt als bedrijf lid zijn als de stroomrekening op naam van de zaak staat. Deze 

optie wordt hier niet verder toegelicht. 

 

Ook als ondernemer (eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap) kunt 

u participeren in dit project. De waarde van uw certificaten kan in de 

inkomstenbelasting verwerkt worden als privé-, keuze- of 

ondernemingsvermogen. Hiervoor is het zakelijk elektriciteitsverbruik bepalend: 

wanneer minder dan 10% van het totale elektriciteitsverbruik voor rekening van 

de onderneming is, behoort het lidmaatschap van de coöperatie tot het 

privédomein. Zodra meer dan 90% van het totale elektriciteitsverbruik voor de 

onderneming is, valt het lidmaatschap onder ondernemingsvermogen en valt de 

korting op de energiebelasting onder de ondernemingswinst. Is het 

elektriciteitsverbruik voor meer dan 10%, maar voor minder dan 90% toe te 

schrijven aan de onderneming, dan kunt u kiezen of u het lidmaatschap onder 

het privévermogen of onder het ondernemingsvermogen laat vallen.  
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5 Deelname aan de coöperatie en deelname aan een project 

 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon (dus ook vereniging, stichting, bedrijf) kan lid 

worden van de coöperatie, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van 

lidmaatschap. Er zijn momenteel geen kosten verbonden aan het lidmaatschap 

van de coöperatie, behalve de eenmalige kapitaalstorting in de vorm van 

inschrijfgeld (€ 35,-). Dit zou kunnen veranderen, als de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) van de coöperatie daartoe besluit. Elk lid heeft één stem in de 

ALV, ongeacht het aantal certificaten in bezit. 

 

De statuten (in feite: Akte van oprichting) van de coöperatie beschrijven o.a. 

doel, de basisregels voor lidmaatschap en bestuur. De statuten zijn openbaar en 

voor iedereen in te zien, evenals het Huishoudelijk Reglement. Als deelnemer 

wordt u geacht op de hoogte te zijn van de inhoud hiervan. 

 

Alleen leden kunnen participeren in projecten van de coöperatie. Zij maken een 

project financieel mogelijk door het kopen van certificaten. Per project worden de 

voorwaarden voor participatie vastgesteld en tevens welke voordelen 

(opbrengstrechten) het lid hieruit kan genieten. Voor het project De Dijsselbloem 

is inmiddels een participatieovereenkomst vastgesteld. 

 

Een deelnemer aan een project die verhuist naar een postcode buiten de 

postcoderoos kan niet langer gebruik maken van de fiscale voordelen van de 

regeling. De deelnemer kan desgewenst zijn certificaten wel behouden en mee 

blijven delen in de opbrengsten van de coöperatie, maar heeft geen recht meer 

op de korting op energiebelasting en btw. De deelnemer kan dan besluiten om 

zijn/haar lidmaatschap en certificaten en de daaraan gekoppelde 

opbrengstrechten ter overname aan te bieden aan andere deelnemers. Ook 

wanneer de deelnemer om andere redenen niet langer wil meedoen met het 

project, kan de deelnemer zijn/haar certificaten ter overname aanbieden. 

Als certificaten worden aangeboden, kunnen deze overgenomen worden door 

mensen die op een wachtlijst staan. De procedure hiervoor staat beschreven in 

de statuten. De coöperatie heeft twee soorten wachtlijsten: de eerste is voor 

leden die graag meer certificaten zouden willen dan ze momenteel hebben. 

Zodra iemand certifica(a)t(en) ter overname aanbiedt, krijgen deze leden 

voorrang. De tweede wachtlijst is voor aspirant-leden. ZonopLV heeft besloten 

verder geen voorwaarden te stellen aan de verkoop van certificaten.  

 

De procedure voor het project de Dijsselbloem is als volgt: 

1. U wordt lid van ZonopLV via de website www.zonopnederland.nl of via de 

website www.zonoplv.nl. Let op! Dat is niet hetzelfde als inschrijven op het 

project De Dijsselbloem en/of inschrijven op de wachtlijst. U dient lid te 

worden van ZonopLV én u dient zich in te schrijven voor het project De 

Dijsselbloem.   

http://www.zonopnederland.nl/
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2. U geeft daarbij aan voor hoeveel certificaten (min – max) u zou willen 

deelnemen. Deze inschrijving is indicatief, schept nog geen verplichtingen en 

wordt vastgelegd als ‘voorinschrijving’.  

3. Het project zal worden gerealiseerd als aan 4 voorwaarden wordt voldaan:  

- overeenstemming met de gemeente als eigenaar en de coöperatie over 

de opstalovereenkomst; 

- voldoende belangstelling; 

- technisch realiseerbaar op deze locatie; 

- prijstechnisch realiseerbaar binnen verwachte begroting. 

4. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, worden alle potentiële participanten 

geïnformeerd over de definitieve kosten van het project en de kosten per 

certificaat.  

5. De ALV heeft op 31 oktober 2018 besloten over realisatie van het project op 

basis van een voorstel van het bestuur en het advies van de 

offertecommissie. Het voorstel en advies zijn openbaar; de offerte en andere 

onderliggende stukken zijn dat niet, omdat zij bedrijfsvertrouwelijke 

gegevens bevatten.  

6. Vervolgens wordt aan participanten gevraagd om het precieze minimum en 

maximum aantal certificaten op te geven 

7. De certificaten worden evenredig verdeeld over alle participanten, totdat een 

participant zijn maximale aantal certificaten heeft gekregen. Gezien de 

belangstelling voor het project De Dijsselbloem is het waarschijnlijk dat vele 

participanten minder certificaten krijgen, dan waarop zij hebben 

ingeschreven.  

8. Bij acceptatie stelt ZonopLV per deelnemer een participatieovereenkomst op 

en stuurt een factuur voor het aantal certificaten. Deelnemer ondertekent de 

overeenkomst en maakt de kosten van de certificaten over naar de 

coöperatie.  
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6 Energie en energieleverancier 

 

Verreweg het grootste deel van de opbrengsten uit het project betreft 

belastingteruggave. Uw energieleverancier thuis dient wel mee te werken aan 

deze regeling. ZonopNL heeft afspraken met vier energiebedrijven (Greenchoice, 

Qurrent, DE Unie/OM en Engie) om de belastingteruggave jaarlijks automatisch 

te verwerken. Andere energiebedrijven (Eneco, Essent) hebben toegezegd mee 

te werken op basis van een opgave door uzelf. ZonopNL stuurt u elk jaar een 

opgave van uw aandeel in de elektriciteitslevering aan het netwerk. Met deze 

opgave kunt u de energiebelasting en BTW terugvragen. Deze zal dan in de 

jaarnota worden verwerkt. Daar kan een forse tijd (soms bijna een jaar) tussen 

zitten. Indien u energie van andere bedrijven afneemt, dient uzelf de teruggave 

van de belasting te regelen. De bedrijven zijn daartoe verplicht, de afhandeling 

kan wel lang duren. ZonopNL informeert ZonopLV, wanneer de regelingen met 

deze partijen veranderen of wanneer er partijen worden toegevoegd; u kunt deze 

informatie ook direct inzien op www.zonopnederland.nl. Het bestuur zal deze 

informatie aan de leden doorgeven, zodat zij indien gewenst van 

energieleverancier thuis kunnen wisselen.  

   

Indien u klant bent van Greenchoice, Qurrent, DE Unie/OM en Engie is het 

mogelijk dat ZonopLV via ZonopNL een klantvergoeding ontvangt. Voorwaarden 

zijn – op dit moment – dat men al een jaar energie betrekt van deze 

energieleverancier en dat er geen gebruik wordt gemaakt van actietarieven. De 

klantvergoeding komt ten goede aan de coöperatie en dient als dekking voor de 

jaarlijkse kosten van de coöperatie.  

 

De stroom wordt verkocht aan een afnemer – een energiebedrijf naar keuze met 

een Garantie van Oorsprong (GVO). Dit garandeert dat stroom die verkocht 

wordt als ‘groene stroom’ ook daadwerkelijk groen is. De keuze voor de afnemer 

wordt onder andere bepaald door de geboden prijs. Deze prijs varieert per 

afnemer en loopt uiteen van gemiddeld 3,5 ct. per kWh tot 5,9 ct. per kWh. De 

afgesproken vergoeding kan voor een bepaalde periode worden vastgelegd, 

variërend van 6 maanden tot 3 jaar. De ALV beslist over de keuze van de 

afnemer op basis van een voorstel van het bestuur, tenzij de ALV deze keuze aan 

het bestuur mandateert. De afspraken zijn voor leden op verzoek in te zien.  
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7 Risico’s 

 

Aan alle soorten van activiteiten en investeringen zijn risico’s verbonden. Deze 

risico’s worden zo veel mogelijk afgedekt of geminimaliseerd, voor zover die 

binnen de invloedsfeer van onze coöperatie liggen. Naar onze overtuiging gaan 

we hiermee een duurzame, veilige en rendabele investering realiseren. Alle 

risico’s uitsluiten is echter onmogelijk en onwenselijk. Resultaten uit het verleden 

bieden geen garantie voor de toekomst!  

 

Aansprakelijkheid van coöperatie en leden 

De rechtsvorm van de coöperatie is UA – Uitgesloten Aansprakelijkheid. Het 

financiële risico zal daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag dat een lid heeft 

ingelegd in de coöperatie. Leden van de coöperatie kunnen daarom nooit op hun 

privévermogen aangesproken worden.  

 

Productgaranties 

Met de installateur worden afspraken vastgelegd over garantietermijnen voor 

onderdelen van de installatie. Er blijft een risico dat leverancier(s) van 

toegepaste producten hun garantieverplichtingen niet meer kunnen nakomen als 

gevolg van faillissement en dergelijke. 

 

Verzekering installatie 

De installatie zal verzekerd worden tegen onder andere schade, diefstal en 

vandalisme. De verzekeringspolis is – voor de ingebruikname van de installatie - 

in te zien voor alle leden.  

 

Lokatie 
De opstalovereenkomst tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en 

ZonopLV heeft een minimale duur van 15 jaar. Voor het geval de gemeente de 

overeenkomst onverhoopt eerder wenst te beëindigen, zijn afspraken 

vastgelegd, waarbij de coöperatie en de participanten in het project financieel 

worden gecompenseerd. Het omgekeerde geldt ook. In de opstalovereenkomst is 

vastgelegd dat de coöperatie jaarlijks een reservering op een geblokkeerde 

rekening stort, opdat de gemeente zeker is dat de coöperatie haar verplichtingen 

kan nakomen. De opstalovereenkomst met de gemeente is openbaar.   

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Bij de bouw van de school is rekening gehouden met een extra verdieping op de 

school. In dat geval is er overleg nodig met de coöperatie, omdat dat voor extra 

schaduwwerking op de zonnestroominstallatie kan zorgen. In de Rijnlandstraat 

wordt binnenkort gebouwd; naar verwachting vormt dat geen belemmering.  
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Regeling Verlaagd Tarief  

Ieder project wordt door de belastingdienst getoetst aan de voorwaarden van de 

Regeling Verlaagd Tarief (RVT). Zo ja, dan wordt een beschikking afgegeven. 

Voor projecten met een beschikking blijft de gegarandeerde termijn van uitvoer 

15 jaar, waarmee dit punt na de start van levering geen risico meer vormt. 

 

Energiebelasting 

Participanten krijgen als gevolg van de RVT een fiscaal voordeel  in de vorm van 

teruggave van energiebelasting + btw. De hoogte van de energiebelasting kan 

echter fluctueren. Daarmee kan ook de opbrengst fluctueren. Indien de 

energiebelasting op elektriciteit wordt verminderd (zoals gesuggereerd is in het 

recente nationale Klimaatakkoord), wordt het rendement op certificaten minder 

(bij 25% minder energiebelasting 2,2% per jaar voor een certificaat). 

 

Vergoeding voor geleverde stroom 

De vergoeding voor de opgewekte stroom kan gedurende de looptijd van het 

project fluctueren. Hierover valt geen voorspelling te doen. Een dalende 

stroomprijs leidt tot lagere inkomsten van de coöperatie.  

 

Ondersteuning door energiebedrijven 

ZonopNL maakt afspraken met energiebedrijven voor langdurige ondersteuning 

(ten minste 3 jaar) van de regeling voor belastingteruggave. Mocht een 

participant gebruik willen maken van een andere energieleverancier, dan is het 

advies om die leverancier schriftelijk te laten bevestigen dat zij de 

postcoderoosregeling ondersteunt. Er bestaat een risico dat leveranciers op enig 

moment besluiten de ondersteuning in te trekken. 
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8 Bijlage: Veel gestelde vragen 

 

v. Wat is de planning van het project De Dijsselbloem? 

a. Als coöperatie hadden we een positief beeld van de planning van het 

project. Dat hebben we helaas meerdere keren bij moeten stellen. Het realiseren 

van een zonnestroominstallatie kost meer werk dan we hadden verwacht. De 

planning is nu dat de installatie in het eerste kwartaal van 2019 wordt 

opgeleverd. We hopen erop dat we vanaf 1 april 2019 – en dat is geen grap! - 

groene stroom aan het Nederlandse netwerk kunnen leveren. De nieuwbouw van 

de school – de naam van de school is inmiddels gewijzigd in Cascade - is 

opgeleverd in de zomervakantie van 2018. De ALV op 31 oktober 2018 heeft een 

keuze gemaakt voor een leverancier. De gemeente heeft toegezegd de 

opstalovereenkomst halverwege december 2018 te tekenen. Daarna kunnen – 

alleen - leden intekenen op certificaten. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk een 

datum daarvoor vaststellen.  

v. Ik hoor even niets van de coöperatie, moet ik iets doen? 

a. Het kost veel tijd en moeite een coöperatie op te richten en het is allemaal 

vrijwilligerswerk. Daarom kan het zijn dat je soms een tijdje niets hoort. Er is 

een bestuur gevormd. Dit bestuur heeft met medewerking van Zon op Nederland 

en de gemeente Leidschendam-Voorburg statuten, een huishoudelijk reglement 

en diverse contracten opgesteld, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

en de Belastingdienst gedaan, een tweede informatieavond georganiseerd en 

diverse persberichten gepubliceerd. Op 11 juli 2018 was de eerste openbare 

algemene ledenvergadering in wijkcentrum de Blauwe Tram in Leidschendam, op 

31 oktober 2018 de tweede in de Groene Loper in Voorburg.  

Als je lid bent geworden ZonopLV via de website www.zonoplv.nl, hoef je niets te 

doen; je krijgt dan bericht van ons, zodra er een volgende stap wordt gezet. 

Waarschijnlijk heb je al wel eerder mail gehad van ons. Dan sta je zeker in ons 

adressenbestand. Mocht je nog geen mail van ons gehad hebben, mail dan naar 

zonoplv@zonopnl.nl. 

v. Kan ik nog wel inschrijven, want ik zie dat het project vol is? 

a. Ja. Schrijf je in via www.zonoplv.nl. Alle inschrijvers zullen uitgenodigd 

worden lid te worden van de coöperatie. Alleen leden mogen meestemmen op de 

algemene ledenvergadering en alleen leden doen mee in de verdeling van 

certificaten. Het bestuur van de coöperatie zal een datum vaststellen, waarop 

definitief het aantal leden wordt vastgesteld dat mee kan doen met de verdeling 

van certificaten voor het project De Dijsselbloem. Die datum is nog niet bereikt; 

die zal waarschijnlijk halverwege december 2018 zijn. Voor nieuwe projecten 

kunnen er nieuwe leden inschrijven. 

http://www.zonoplv.nl/
mailto:info@zonoplv.nl
http://www.zonoplv.nl/
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v. Moet ik een contract afsluiten met de firma die de energie afneemt van de 

coöperatie? 

a. Nee. De coöperatie sluit een contract voor stroomlevering af met een 

energiemaatschappij. Leden zijn niet verplicht privé een contract af te sluiten 

met deze firma. Elk lid kan het voor zichzelf het beste energiecontract sluiten. 

v. Moet ik bijbetalen als ik een contract afsluit met een andere 

energiemaatschappij? 

a. Een aantal groene energiebedrijven verstrekken een bonus per lid, 

wanneer de leden van de coöperatie privé energie afnemen van dat bedrijf. Zon 

op Nederland heeft in 2017 met diverse bedrijven afgesproken dat zij per lid voor 

een contract voor stroom en gas € 35,- als bonus aan de coöperatie betalen. Dit 

zijn inkomsten voor de coöperatie. Zon op Nederland heeft deze afspraak voor de 

komende drie jaar met Greenchoice, Engie, Qurrent en DE Unie/OM over een 

aanvullende bonus van € 35,- per jaar per klant/lid (mits stroom en gas wordt 

afgenomen). Daarnaast zijn er met deze partijen én Eneco afspraken voor de 

verrekening van de energiebelasting; ZonopNL is bezig met meer partijen 

vergelijkbare afspraken te maken. Elk lid dient zelf de afweging te maken wat in 

zijn situatie voordeliger is; een energiecontract met een andere leverancier kan 

jaarlijks meer dan € 35,- goedkoper zijn dan een contract met een van deze vier. 

Let op, het is mogelijk gescheiden contracten aan te gaan voor stroom en gas. 

De prijs van gas schommelt meer dan die van stroom. Daarom kan het voordeel 

op het gas-deel hoger zijn dan op het stroom-deel. De bonus van de vier 

energiebedrijven is – op dit moment - dan de helft. 

v.  Hoeveel certificaten kan ik nemen? 

a.  De voordelen van deelname in de coöperatie zijn tweeërlei: de 

samenleving wordt groener en beter leefbaar en het levert een rendement op dat 

hoger is dan het rendement op spaargeld. Maar! Het financiële voordeel van 

deelname in de coöperatie wordt voor twee derde bepaald door teruggave van de 

energiebelasting op de stroom die je thuis gebruikt en voor een derde uit de 

opbrengst van de opgewekte stroom. Meer certificaten afnemen dan je thuis aan 

stroom gebruikt, is dus heel goed voor de samenleving, maar minder voor je 

portemonnee. Als je een groot huis hebt, een groot gezin, op gas kookt en een 

elektrische auto hebt, kan je niet genoeg certificaten afnemen. Zoveel ga je er 

deze eerste keer niet krijgen. Kijk op je stroomrekening en deel je stroomafname 

door 250. Dat is zo ongeveer het aantal certificaten dat financieel voordelig is. 

Als er veel inschrijvers zijn op het project, is er een grote kans dat je minder 

certificaten krijgt dan je hebt besteld.  

v.  Krijg ik alle certificaten waarvoor ik heb ingetekend? 
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a.  Waarschijnlijk niet, als u hebt ingetekend voor 6 certificaten of meer. Het 

ziet ernaar uit dat er meer vraag naar certificaten is dan aanbod. De coöperaties, 

die samenwerken met Zon op Nederland, verdelen de certificaten over het 

algemeen zo dat iedereen tenminste één certificaat krijgt, vervolgens per ronde 

één certificaat erbij, totdat de certificaten op zijn of het voor het betreffende lid 

het gewenste streefgetal is bereikt. Het lijkt waarschijnlijk dat, als je intekent 

voor een fiks aantal, je minder certificaten krijgt dan gevraagd. De inschatting is 

dat er 218 certificaten te verdelen zijn; er hebben circa 60 mensen belangstelling 

getoond voor het project De Dijsselbloem.  

v.  Krijg ik de energiebelasting automatisch terug? 

a.  Dat is alleen het geval, wanneer je thuis energie afneemt van de vier 

eerder genoemde bedrijven. Die verrekenen de energiebelasting jaarlijks met de 

eindafrekening. Andere bedrijven, zoals Eneco en Nuon, hebben aan Zon op 

Nederland hun medewerking toegezegd aan deze jaarlijkse teruggave, mits het 

betreffende lid van de coöperatie jaarlijks schriftelijk zijn aandeel in de 

stroomopwekking van de coöperatie meldt. Zon op Nederland zorgt voor een 

jaarlijkse bewijs. Voor andere energiemaatschappijen geldt dat zij verplicht zijn 

de energiebelasting te verrekenen, maar dat zij geen algemene toezegging 

hebben gedaan. Vraag daarom, voordat je definitief besluit hoeveel certificaten 

je afneemt, aan je energiemaatschappij de bevestiging hoe zij de 

energiebelasting met je zal verrekenen.  

v.  Wat is de postcoderoos en waarom val ik daar niet onder? 

a.  De postcoderoos is een rijksregeling die wordt toegepast door de 

Belastingdienst. Wanneer een project wordt geaccepteerd door de 

Belastingdienst, is de verrekening van energiebelasting voor 15 jaar 

gegarandeerd. Houdt er daarom rekening mee dat na 15 jaar er alleen nog 

opbrengst is uit de opgewekte stroom. En dat is maar een derde van de 

opbrengst in de eerste 15 jaar. Het is daarom verstandig het project – tenminste 

voor het grootste deel - in 15 jaar af te schrijven. De postcoderoosregeling 

betekent dat leden van de coöperatie die in aangrenzende postcodegebieden 

wonen van het belastingvoordeel gebruik mogen maken. Dit zijn binnen de 

gemeente Leidschendam-Voorburg de postcodes 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 

2266, 2271, 2272 en 2273. Het bestuur van de coöperatie heeft inmiddels 

besloten dat mensen met een postcode (in Den Haag) die binnen de roos vallen, 

maar buiten de gemeente liggen, geen lid mogen worden. De coöperatie is 

immers opgericht met steun van de gemeente Leidschendam-Voorburg en ook 

het project De Dijsselbloem is mogelijk gemaakt door de gemeente door het ter 

beschikking stellen van het dak van de naast de school gelegen sporthal. 

Bovendien kunnen mensen in Den Haag inschrijven op het zonneproject in de 

spoorzone (zie https://www.evhb.nl/project/zonnepark-denhaag/).  

https://www.evhb.nl/project/zonnepark-denhaag/
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Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen lid worden van de coöperatie 

en deelnemen in het project De Dijsselbloem. Voor degenen die geen gebruik 

kunnen maken van de postcoderoos, geldt dat zij wel de samenleving groener 

maken, maar geen positief financieel rendement kunnen behalen op hun 

investering in zonne-energie. De coöperatie hoopt snel een extra dak te vinden, 

zodat ook deze mensen binnenkort mee kunnen doen.  

v.  Ik heb al groene energie, dus wat is mijn financiële voordeel bij deelname 

in dit project? 

a. Ook als je groene energie gebruikt, betaal je energiebelasting. Als je 

zonnepanelen op je dak hebt, hoef je over de opbrengst van die panelen geen 

energiebelasting te betalen. In dat geval dien je goed te berekenen hoeveel 

certificaten je wilt afnemen, tenzij het groene rendement voorop staat.  

v.  Waarom verkoopt de coöperatie certificaten i.p.v. panelen?  

a.  De coöperatie heeft een bredere doelstelling dan exploitatie van het dak 

van De Dijsselbloem. Het kan zijn dat er meerdere projecten komen. De kans is 

groot dat in een volgend project net wat andere panelen komen te staan met een 

net wat andere opbrengst. Dat maakt verrekening van de opbrengst ingewikkeld. 

Het ene lid zou dan recht hebben op iets meer of iets minder opbrengst uit de 

energieopwekking. Voor certificaten geldt dat niet: die zijn altijd (gemiddeld door 

de jaren heen) 250 kWh. De verwachte opbrengst wordt per project berekend en 

in porties (certificaten) van 250 kWh verdeeld. De coöperatie is eigenaar van de 

zonnepanelen in de projecten. Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. 

De certificaten geven recht op verdeling van de winst van de coöperatie. 

v. Wat gaat een certificaat kosten en hoeveel recht op kWh/piekuur geeft 

dat?  

a.  De investering in de installatie op het dak van de sporthal naast de school 

Cascade (voorheen De Dijsselbloem) wordt – naar verwachting in januari 2019 - 

verdeeld over certificaten. Een certificaat gaat € 288,- kosten. De certificaten 

worden uitgegeven voor 250 kWh (kilowattuur). 

  



  

 

25 
 

Informatiedocument De Dijsselbloem 

v. De certificaten worden uitgegeven voor 250 kwh, heb ik daar dan ook 

recht op, want de opgewekte stroom zal toch verschillen afhankelijk van het 

weer? 

a.  Bij het ontwerp van de installatie wordt het piekvermogen berekend. Die 

opbrengst wordt gedeeld door 250 om het aantal uit te geven certificaten te 

bepalen. Met een certificaat wordt dus niet het recht op levering van of de 

opbrengst van 250 kWh gekocht! Het certificaat geeft recht op een van te voren 

bepaald deel van de jaarlijkse winst van het project na verrekening van kosten. 

Als er 100 certificaten zijn, geeft een certificaat recht op een honderdste, als er 

300 certificaten zijn op een driehonderdste. Elk jaar stelt de coöperatie per 

project een overzicht op van inkomsten en uitgaven en doet een voorstel aan de 

leden hoe het batig saldo uit te keren.  

v.  Is er een contributie nodig, er is toch opbrengst uit de opgewekte stroom? 

a.  De coöperatie heeft besloten een eenmalige kapitaalstorting te vragen in 

de vorm van inschrijfgeld en geen jaarlijkse contributie te heffen. De inkomsten 

van de coöperatie bestaan verder uit vergoedingen (bonussen) van sommige 

energieleveranciers. Dat zal naar verwachting voldoende zijn. De coöperatie zelf 

maakt immers zelf weinig kosten. Indien dat nodig is, kan het bestuur aan de 

ALV vragen of zij bereid is een deel van de opbrengsten van het project De 

Dijsselbloem ten goede te laten komen aan de coöperatie of alsnog contributie te 

heffen.  

Er is daarnaast het project De Dijsselbloem met een eigen begroting. Na de 

plaatsing en afrekening van de installatie zal het project relatief weinig kosten 

hebben. Aan een elektrische installatie is weinig onderhoud nodig. Het project 

maakt jaarlijks kosten voor vastrecht van de aansluiting op het netwerk, 

contributie voor ZonopNL, voor de administratie (monitoring stroomopwekking, 

ledenadministratie, jaarlijkse verrekening van de opbrengst per lid), 

verzekeringen en reserveringen voor toekomstige kosten. Deze kosten worden 

verrekend met de opbrengsten van het project uit de opgewekte stroom. Het 

verschil is winst die wordt uitgekeerd aan de participanten in het project. Als er 

in een kalenderjaar geld overblijft dat niet aan de reserves toegevoegd hoeft te 

worden, kan de algemene ledenvergadering besluiten dit uit te keren aan de 

leden.  

v.  Kunnen b.v. bij verhuizing certificaten weer terug, of aan derden, verkocht 

worden en zo ja, welke berekeningswijze wordt dan toegepast? 

a.  Indien een lid van de coöperatie binnen het postcoderoosgebied verhuist, 

is er geen reden certificaten te verkopen. Wanneer de verhuizing plaatsvindt 

naar een adres buiten de postcoderoos, is er geen noodzaak de certificaten te 

verkopen. Ze leveren echter door die verhuizing meteen een veel lager financieel 

rendement op, omdat de teruggave van energiebelasting weg valt. De verkoop 
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kan alleen maar aan leden van de coöperatie plaatsvinden of aan mensen die lid 

worden. Er is een keuze mogelijk hoe de prijs van de certificaten bij tussentijdse 

verkoop wordt bepaald. Dat kan aan de koper en de verkoper worden 

overgelaten, de coöperatie kan ook een richtprijs meegegeven, gebaseerd op 

afschrijving en verwacht rendement. De leden kunnen hierover in een algemene 

ledenvergadering gezamenlijk een besluit nemen. Op dit moment is besloten het 

aan de koper en verkoper over te laten.  

v. Ik ben huurder, kan ik dan meedoen? 

a. Ja, dat kan! Er is geen onderscheid tussen huiseigenaren en huurders. Het kan 

natuurlijk geen kwaad om de verhuurder te vragen om postcoderoosprojecten op 

de eigen daken mogelijk te maken.  

v. Ik woon in een VvE, kan ik dan meedoen? 

a. Ja, dat kan! Het is zelfs mogelijk dat de VvE participeert om een korting te 

krijgen op de energiebelasting van de stroom van de collectieve voorzieningen. 

v.  Ik heb mij ingeschreven als lid en als belangstellende voor het project De 

Dijsselbloem, maar heb mij bedacht. Wat moet ik doen? 

a.  Op de website https://www.zonopnederland.nl/zon-op-lv-3/ kunt u zich 

uitschrijven: 

- 1e: Onder inschrijven vindt u de button verwijderen. Dan neemt u niet langer 

deel aan het project De Dijsselbloem. 

- 2e: Bij de persoonlijke gegevens vindt u de button: ik wil afhaken. Dan 

ontvangt u niet langer de mailing over de voortgang van het project de 

Dijsselbloem en de mogelijke nieuwe locaties voor een zonnestroominstallatie. 

 

v.  Op de eerste pagina staat een waarschuwing dat er geen AFM-toezicht is 

en geen vergunningplicht. Wat betekent dat? 

 

a. De coöperatie verkoopt certificaten die recht geven op een deel van de 

opbrengst van de coöperatie. De AFM heeft aangegeven dat de coöperatie 

daarmee een beleggingsinstelling is. Het gaat echter om relatief kleine bedragen. 

De AFM voert daarom geen toezicht uit op het beleid van de coöperatie. In 

theorie betekent dat een grotere onzekerheid voor u over het rendement van uw 

investering in een of meer certificaten. Als lid kunt u deze onzekerheid beperken 

door uw inbreng in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De coöperatie heeft 

het project De Dijsselbloem wel aangemeld bij de AFM. 
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9. Begroting 2019 

 

begroting zonoplv  2019  

5-nov-18  

jaarlijkse kosten coöperatie in €  

adm.kosten zonopnl coöperatie 150 

adm.kosten zonopnl leden (40 * € 5,-) 200 

Bancaire kosten  150 

belasting aangiftes en jaarverslag 150 

communicatie met de leden (o.a. ALV) 150 

verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid 75 

Totaal 875 

  

jaarlijkse opbrengsten coöperatie   

bijdrage uit project De Dijsselbloem 875 

Saldo 0 

 

stichtingskosten project De 
Dijsselbloem 

 in €   jaarlijkse kosten project De Dijsselbloem in €  

investeringskosten installatie 59.615 adm.kosten zonopnl project 75 

notaris opstalovereenkomst 500 aansluiting op netwerk (Stedin) 45 

aansluiting Stedin 1508 bijdrage aan coöperatie  875 

feestje 250 reserv. onderhoud (€ 3,50, 208 panelen, 9 mnd) 546 

administratiekosten ZonopNL 800 reservering dakonderhoud 250 

  reservering verwijdering 375 

  subtotaal  2.166  

  uit te keren aan de leden 243 

Totaal 62.673 Totaal 2409 

     

opbrengsten stichting project 
De Dijsselbloem 

 jaarlijkse opbrengst project de Dijsselbloem   

verkoop van certificaten 62.784 energieopbrengst (april-december) 2409 

certificaten  218 stroomproduktie in kWh (piek) 54432 

prijs certificaat  288  stroomprijs kwh  0,059 

Saldo 111 Saldo 0 
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19 november 2018 

 


