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onze gemeente
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200 panelen

85 panelen

200 panelen



Samen   =   energiecoöperatie

• Energiecoöperatie is al opgericht 

• Vaak gebruikte vorm

• Je wordt lid van de coöperatie

• Je bent niet aansprakelijk als de coöperatie schulden maakt

• Je loopt wel risico dat de uitkering tegenvalt

• Je geeft het geld van een Zondeel aan de coöperatie

• Geen inleg terug, geen vaste rente, geen lening

wel uitkeringsrecht





Regels van de subsidieregeling  SCE
• Kleinverbruikeraansluiting meer subsidie

geen extra kabel

200-225 panelen

• Deelnemers lid van coöperatie

• Eén deelnemer per adres / elektra aansluiting

• Je woont in postcodegebied                verhuizen mag, erven ook

• Beperkte verhandelbaarheid               nieuwe deelnemer in postcodegebied

• Minimaal aantal deelnemers               gemiddeld 15 Zondelen

• Drie projecten staat in deelnemersovereenkomst

• Eisen aan planning 



Enkele getallen
500 zonnepanelen

€ 150.000

50 -80 deelnemers

160.000 Kwh 
elektrciteit per jaar 



Wat betekent deelname nog meer

• Geen invloed op salderingsvergoeding van panelen op je eigen dak

• Keuze energiebedrijf blijft vrij

• Je vergroent de elektriciteitsproductie in Nederland, 

niet persé je eigen gebruik

• Je kunt voor meer mee doen dan je elektriciteitsgebruik

-------------------------------------------------------------------------------------

• Zoveel mogelijk deelnemers, streven minimaal 50 

• Indien meer vraag naar Zondelen dan beschikbaar verdeling in rondes

- ronde 1:  iedereen 1 Zondeel

- ronde 2:  iedereen die wil een tweede Zondeel

- enz. 



Subsidiezekerheid

14,6 ct/kWh

2,9 ct/kWh



In het kort en zeker nog niet definitief
excl btw

• prijs van een Zondeel € 270 tot €300

• elektriciteitsopwekking 310  tot   350 kWh

• inkomsten (elektriciteit en subsidie):      € 45 tot   € 51

• uitgaven (verzekering, onderhoud, etc):      € 12   tot   € 13 _

• de jaarlijkse uitkering € 33   tot   € 38

• uitkering over periode 15 jaar € 495 tot   € 570

• We hebben gecommuniceerd: prijs Zondeel €300 en in verhouding 

€500 uitkering. Om geen schijnzekerheid te suggereren. 

• BTW voorschieten



Officiële stukken
• Deelnemersovereenkomst 

• Lidmaatschap aanmelding eenmalig €10

• Informatiedocument  

in kader van: geen toezicht Autoriteit Financiële Markten

Belastingen
• Waarde Zondeel hoort bij je vermogen (box 3) 

• Energiecoöperatie betaalt winstbelasting

• Geen dividendbelasting

• Meer dan 5% bezitten: aanmerkelijk belang (box 2)



Vervolgstappen
• zo snel mogelijk jij meldt dat op je interesseformulier

• eind november Eco stuurt je 

- niet ingevulde Deelnemersovereenkomst,   

- Informatiedocument 

- kosten Zondeel

- jij meldt je aan via site/formulier lidmaatschap

extra info avond voor leden?

• 6   december jij meldt Eco hoeveel Zondelen je wilt via mailtje

• 10 december Eco meldt je het aantal toegewezen Zondelen 

• 15 december jij stuurt ondertekende Deelnemersovereenkomst 

aanmelding definitief

• begin 2022 Eco stuurt deelnemerslijst en Recht van Opstal  

naar Rijksoverheid 



Vragen


