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Voorwoord 
 
Het bestuur van Energiek Krimpen is blij aan haar leden definitief de mogelijkheid te kunnen 
aanbieden financieel te participeren in de eerste zonnepanelen-installatie van onze 
coöperatie. Deze installatie zal, bij voldoende deelname van de leden, worden gerealiseerd 
op het Krimpenerwaard College. Daartoe is door de coöperatie een 15 jaar durend recht van 
opstal verkregen, dat notarieel is vastgelegd. Daarnaast is, eveneens voor 15 jaar, een 
exploitatiesubsidie van het Rijk gegarandeerd (vanuit de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking), waardoor de deelnemende leden een aantrekkelijk rendement op hun 
deelname zullen kunnen realiseren. 
 
Met deze brochure lichten we het aanbod om te participeren toe, en informeren we u zo 
goed en volledig mogelijk over de technische en financiële aspecten van dit project. Ook 
gaan we in op de risico’s, en de manier waarop we die zo veel mogelijk hebben afgedekt. U 
kunt eventueel na lezing nog resterende vragen stellen op de Algemene ledenvergadering op 
19 oktober 2022, of per email naar secretaris@energiekkrimpen.nl. 
 
We hopen van harte dat de leden die in een eerder stadium hun intentie hebben 
aangegeven om een aantal certificaten af nemen, op grond van deze informatie de daad bij 
het woord zullen voegen.  Maar ook onze andere leden worden natuurlijk uitgenodigd 
alsnog deel te nemen in deze eerste duurzame energie-opwekkende installatie van uw en 
onze coöperatie! 
 
Het bestuur, 
 
Zeger Bergsma 
Paul Hickendorff 
Jan Herman Koster 
Corné Vogelaar 
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1. Het aanbod  
 
Zelf investeren  
Als lid van Energiek kunt u meedoen aan het project Zonnedak Krimpenerwaard College. U 
investeert in de zonnepanelen-installatie door één of meer certificaten te kopen. Deze 
certificaten geven recht op een deel van het resultaat (de winst) van de Coöperatie, die 
onstaat door de verkoop van de opgewekte zonnestroom en de ontvangst van een 
exploitatie-subsidie van de Rijksoverheid. 
 
Aantal zonnepanelen en certificaten  
Het project bestaat uit 384 zonnepanelen van 455 Wp en 122 van 430 Wp waarmee jaarlijks 
naar verwachting ca. 206.685 kWh duurzame stroom wordt geproduceerd. De coöperatie 
geeft voor dit project 640 certificaten van elk € 300 uit. Met de opbrengst van de verkoop 
van deze certificaten betalen we de installatie. 
 
Lid worden van de coöperatie  
Om mee te kunnen doen met dit of een toekomstig project moet u lid zijn van de coöperatie. 
De lidmaatschapscontributie wordt gebruikt voor de algemene ontwikkeling van de 
coöperatie en niet besteed aan de exploitatie van de projecten. Een lid dat participeert in 
een project noemen we een "deelnemend lid". Als u lid bent zonder mee te doen aan een 
project noemen we dat gewoon "lid". 
 
Om te borgen dat er voldoende participatie en lokale betrokkenheid is, wordt een minimum 
aantal deelnemers in het postcoderoosgebied1 vereist. Bij ons is dat minimaal een 
deelnemend lid per 5 kWp opgesteld vermogen, wat neerkomt op minimaal 46 
deelnemende leden. Op basis van de eerder aangegeven belangstelling is dat voor ons prima 
te halen.  
 
Prijs per certificaat 
De prijs van één certificaat bedraagt € 300,-.  
 
Looptijd 
De looptijd van het project is 15 jaar. Gedurende die periode ontvangen we de exploitatie-
subsidie op het project, en dit is ook de periode die is afgesproken in de recht-van-opstal 
overeenkomst met het Krimpenerwaard College.  
 
Rendement en terugverdientijd 
Elk jaar wordt een deel van de winst van de coöperatie uitgekeerd aan de deelnemende 
leden. Dit wordt per certificaat uitgekeerd. Hoe meer certificaten u heeft gekocht hoe hoger 
het bedrag dat u jaarlijks ontvangt. De inkomsten die de coöperatie uit een project ontvangt 
bestaat uit twee delen. De coöperatie verkoopt de zonnestroom aan een energieleverancier. 

 
1 Dit is het postcodegebied van het Krimpenerwaard College plus dat van de aangrenzende postcodes  
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Daarnaast is er gedurende 15 jaar de al genoemde subsidie van de Rijksoverheid die 
afhankelijk is van de hoeveelheid opgewekte stroom (SCE-regeling). 
In totaal levert een participatie ongeveer € 29,- per jaar op (zie hoofdstuk 5. Financieel 
overzicht). Dit kan per jaar variëren, afhankelijk van de opbrengst van het zonnedak in dat 
jaar. De leden besluiten met elkaar over de hoogte van deze winstuitkering. 
Naar verwachting is uw investering in zo’n 10 jaar terugverdiend. En over 15 jaar heeft u een 
gemiddeld rendement op uw oorspronkelijke investering van circa 3% per jaar uitgekeerd 
gekregen. 
 
Let op! De werkelijke opbrengsten kunnen hoger of lager uitvallen. Dit is onder andere 
afhankelijk van de verkoopprijs van de zonnestroom en de hoeveelheid zon in een jaar. 
Daarnaast zijn er een aantal onzekerheden en risico’s. Dit leggen we verderop uit. 
 
Samenvatting per participatie 
Investering bij aanvang  € 300,- 
Jaarlijks aandeel in het resultaat € 29,-  
Totale uitkering gedurende 15 jaar € 435,- 
Netto voordeel    € 135,- 
 
 
Inschrijvingsprocedure voor zonnepanelen-installatie Krimpenerwaard College 
 
De inschrijving voor leden opent met het verzenden van deze brochure.  
Certificaten kunnen worden besteld middels het bestelformulier (ook te downloaden vanaf de 
website: www.energiekkimpen.nl/project-zonnedak-krimpenerwaard-college ). Vul de 
gevraagde gegevens in, en ook het aantal certificaten dat u wilt verwerven. Na 
ondertekening stuurt u het formulier uiterlijk 29 oktober 2022 naar 
secretaris@energiekkrimpen.nl, of per post naar Parkzoom 18, 2922 CT Krimpen aan den 
IJssel  
 
Het project gaat definitief door zodra er voldoende deelnemers zijn om de investering te 
kunnen doen. Als we die zekerheid hebben sturen we u uw door het bestuur ondertekende 
ledenovereenkomst voor de aan u toegewezen certificaten. De inhoud van die 
ledenovereenkomst kunt u ook inzien op onze website. 
 
Als 75% van alle inschrijvingen rond zijn en het geld van deze deelnemers binnen is, geven 
we opdracht tot plaatsing van de zonnepanelen. 
  

http://www.energiekkimpen.nl/project-zonnedak-krimpenerwaard-college
mailto:secretaris@energiekkrimpen.nl
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2. Spelregels 
 
Bij het uitgeven van de certificaten in de zonnepanelen-installatie Krimpenerwaard College 
geldt een aantal spelregels. Die zijn onder andere gebaseerd op onze eigen statuten, eerdere 
besluiten van de Algemene ledenvergadering, en de regels verbonden aan de SCE subsidie-
beschikking. Het gaat om de volgende regels: 
 

- U bent lid van de coöperatie, en woont in een koop- of huurwoning met een eigen 
elektriciteitsaansluiting; of u bent ondernemer met een kleinverbruik aansluiting in 
uw bedrijfspand; 

- Per woning of bedrijfspand met een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting mag 
één lid certificaten verwerven; 

- Bij het toedelen van certificaten krijgen bestaande leden voorrang, zijnde personen 
die al lid van Energiek zijn op de datum waarop deze brochure onder de leden wordt 
verspreid; 

- U investeert in tenminste één participatie; 
- Bij over-inschrijving worden de certificaten toebedeeld volgens de door de ALV in 

haar vergadering van 30 maart 2022 vastgestelde methodiek. 
 
Op deze certificaten is het Participatiereglement Zonnepanelen-installaties van onze 
coöperatie van toepassing (zie www.energiekkrimpen.nl). In dat reglement is onder andere 
geregeld dat u uw certificaten tussentijds kunt verkopen, maar we hopen natuurlijk dat u 
voor de volle 15 jaar instapt! Overigens kunt u de certificaten ook behouden als u door 
verhuizing (naar een plaats buiten Krimpen en aangrenzende gemeenten) geen lid van 
Energiek meer zou kunnen zijn. Bij overlijden gaat het eigendom van de certificaten over 
naar de erfgenamen.  
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3. Het project 
 
Het dak 
De installatie wordt geplaatst op het dak van het Krimpenerwaard College, dat om-niet en 
voor 15 jaar beschikbaar is gesteld.  De coöperatie is juridisch en economisch eigenaar van 
de installatie. Eén en ander is notarieel vastgelegd in een recht-van-opstal overeenkomst. De 
dakconstructie is beoordeeld door een erkende constructeur en (met uitzondering van de 
sporthal) geschikt bevonden voor een zonne-installatie met standaard panelen. Door het 
geringere draagvermogen worden op de sporthal plakpanelen aangebracht. 
  
De installatie 
De installatie zal bestaan uit 384 zonnepanelen van het merk DMEGC en 122 plak- 
zonnepanelen van het merk SUNMAN, met een totaal vermogen van 227.180 Wp. De 
verwachte jaarlijkse opbrengst wordt 206.685 kWh, waarbij geleidelijk een terugval van 
vermogen zal plaatsvinden. Na 10 jaar is 90% van het vermogen gegarandeerd en na 25 jaar 
84,8%. Door Solarif.nl is de kwaliteit van de panelen gemeten en gecertificeerd, nadat deze 
door onafhankelijke partijen is getest en beoordeeld. 
 
De installatie wordt volgens NEN1010 en Scope 12 aangelegd. Scope 12 is een 
voorgeschreven richtlijn voor het plaatsen van zonnepanelen, welke door verzekeraars als 
eis gesteld wordt in verband met een veilige installatie van het gehele systeem. 
 
De panelen worden aangesloten op 7 omvormers die de gelijkspanning omzetten naar 
wisselspanning. De omvormers zijn van het fabricaat GoodWe. 
 
De standaard panelen worden bevestigd op frames van Van der Valk Solar Systems, met een 
belasting van 17,6 kg/m2. De Sunman panelen die op het dak van de sporthal komen worden 
verlijmd, zodat de dakbelasting daar een stuk lager is.   
 
De garanties bij dit project zijn: 

- 12 jaar productgarantie op de zonnepanelen  
- 25 jaar opbrengstgarantie op de zonnepanelen  
- 5 jaar productgarantie op de omvormers  
- 10 jaar productgarantie op de onderconstructie  
- 2 jaar systeem / installateurs garantie 

 

De omvormers worden door de huisinstallateur van het Krimpenerwaard College 
aangesloten op een verdeelkast in de school. De installatie wordt aangesloten op het 
elektriciteitsnet door netbeheerder Stedin. 
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Waarom de keuze voor Wijsman en Verburg? 

Door de coöperatie zijn meerdere offertes aangevraagd. Na een zorgvuldige selectie 
kwam op basis van prijs en kwaliteit de aanbieding van Wijsman en Verburg als 
beste uit de bus.  

Voor het aanvragen van deze offertes heeft een oriëntatie plaatsgevonden naar 
partijen die eerder door andere Coöperaties zijn benaderd. Er zijn meerdere 
offertes aangevraagd. Er is een bestek gemaakt waarin onze voorwaarden en 
wensen zijn vastgelegd waar de offertes op geschreven moeten worden. Onderdeel 
hiervan is een optimaal legplan en een kosten/baten analyse; een indicator hiervoor 
zijn de kosten per Wattpiek. De uitvoering moet volgens de richtlijn scope 12 en de 
NEN 1010. Wijsman en Verburg heeft het meest gunstige legplan voorgesteld, dit in 
combinatie met de laagste kostprijs Wattpiek, waarbij de eerder beschreven 
garanties worden afgegeven. Wijsman en Verburg is een bedrijf dat ruimte ervaring 
heeft met het plaatsen van zonnepanelen en is bekend met grotere projecten. Op 
de website www.wves.nl staan een aantal referentieprojecten. 

Nadere informatie is vastgelegd in de offerte. Deze is op te vragen bij het bestuur 
van de coöperatie. 

 
De zonnestroom 

De geproduceerde elektriciteit van de zonne-installatie wordt verkocht aan een 
energieleverancier. De keuze voor een energieleverancier moet nog gemaakt 
worden. Op dit moment hebben we een aanbieding van een energieleverancier die 
10 cent per KWh wil vergoeden. Echter, in de business case kunnen we rekenen met 
12,1 cent in verband met de exploitatiesubsidie.  

 
  

http://www.wves.nl/
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4. Financieel overzicht  

De coöperatie heeft bij het eerste zonnedak project Krimpenerwaard 
College met diverse kosten en opbrengsten te maken. Deze zijn grotendeels 
gebaseerd op offertes met een beperkte looptijd en zijn daarmee nog steeds 
een inschatting.  

 
Investeringskosten 

De voorbereiding van dit project en het oprichten van de coöperatie worden 
betaald uit ontvangen subsidies van de provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. Daarnaast werkt het bestuur op vrijwillige basis, zodat 
ook daarvoor geen kosten op het project drukken.   

De investering voor het realiseren van het project is als volgt opgebouwd (in euro’s): 
 

Investeringsbegroting en financiering Begroting 
project 

Investering (wat kopen we) 
    Zonnestroominstallatie 
    Aanpassing elektra school 
    Monitoringsscherm aula 
    Aanschaf tussenmeter 
    Onvoorzien 

Euro’s 
173.793 

8.760 
1.800 
1.165 
6.482 

Totale investering 192.000 
Financiering (hoe betalen we dat) 
    Uitgifte certificaten                                   640 stuks  x  € 300 

 
192.000 

 
De kosten van het realiseren van dit project zijn € 192.000. Dit bedrag wordt gefinancierd 
door de 640 certificaten die we uitgeven aan onze leden.  
 
De post onvoorzien is voor onverwachte kosten die zich bij de realisatie van het project 
kunnen voordoen. Hieronder valt ook de mogelijkheid dat de zonnepanelen tegen de tijd dat 
het bestuur de order plaatst alweer iets duurder zijn geworden. Voor zover deze post niet 
nodig blijkt te zijn zal op de eerstvolgende algemene ledenvergadering door het bestuur een 
voorstel worden gedaan over de bestemming van het resterende bedrag.  
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Jaarlijkse exploitatiebegroting op basis van prijzen 2022 
 
We verwachten dat de jaarlijkse exploitatiebegroting van het project er als volgt zal uitzien. 
De inkomsten bestaan uit de verkoop van stroom aan een energieleverancier en uit 
inkomsten uit SCE subsidie.  
 

Jaarlijkse exploitatiebegroting (gemiddeld over 15 jaar) Begroting   
1 jaar 

Inkomsten 
    Verkoop stroom  
    Inkomsten SCE-subsidie 

Euro’s 
11.924 
12.122 

Totale opbrengsten 24.046 
Kosten 
    Verzekeringen 
    Voorziening onderhoud en bewassing 
    Voorziening demontage 
    Voorziening omvormer 
    Meterkosten 
    Bankkosten 
    Afschrijvingen verdeeld over 15 jaar 
Totaal kosten 

 
1.744 

500 
500 
250 
166 
120 

12.800 
16.080 

Resultaat voor belastingen 
    Vennootschapsbelasting (19%) 
Resultaat na belastingen 

7.966 
-1.513 

6.453 
Verdeling resultaat 
    Beschikbaar resultaat na belastingen (€ 6.453) + afschrijvingen (€ 12.800) 
    Uitkering aan certificaathouders 640 x € 29 
    Toevoeging aan reserves coöperatie 
 

 
19.253 
18.560 

693 
19.253 

 
De uitkering per certificaat bedraagt naar verwachting gemiddeld € 29 per jaar. Een klein 
deel van de winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de coöperatie, zodat deze 
een buffer opbouwt voor toekomstige tegenvallers.  
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Rekenvoorbeeld bij aankoop van 10 certificaten  
 
Onderstaand laten we ter illustratie een rekenvoorbeeld zien van iemand die 10 certificaten 
koopt. De aanschaf daarvan is 10 x € 300 = € 3.000. Daar staat tegenover dat iemand jaarlijks 
10 x € 29 = € 290 uitkering ontvangt. Na 15 jaar is het banksaldo met het resultaat van  
€ 1.350 toegenomen door de deelname aan dit project.  
 
 

Begrote kosten en opbrengsten per 10 certificaten   Begroting  
1e jaar 

Begroting 
15 jaar 

Geldstroom 
    Aankoop 10 certificaten 
    Uitkeringen per 10 certificaten 15 jaar 

 
-3.000 

290 

Euro’s 
-3.000 
4.350 

Rendement 
Netto opbrengst over 15 jaar 
Terugverdientijd in jaren 
Rendement jaarlijks 
Rendement gemiddeld geïnvesteerd bedrag 

 
1.350 

10,3 
3,0% 
6,0% 

 
Door de jaarlijkse aflossingen aan de participant neemt het geïnvesteerde bedrag af, terwijl 
de uitkering gelijk blijft. Dat kunt u zien in de hierna volgende tabel. Dit betekent dat de 
uitkering in verhouding tot het nog geïnvesteerde bedrag steeds groter wordt en daarmee 
wordt het rendement ten opzichte van het geïnvesteerde bedrag steeds hoger. Het 
rendement op het gemiddeld geïnvesteerd bedrag is daarom veel hoger dan het rendement 
afgezet tegen de oorspronkelijke investering van € 3.000.  
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Verloop gemiddeld geïnvesteerd bedrag bij 10 certificaten 
 Aankoop Uitkering 

aflossing 
Uitkering 
winst 

Netto 
geïnvesteerd 
vermogen 

Euro’s 
Jaar 1 -3.000 +200 +90 -2.710 
Jaar 2  +200 +90 -2.420 
Jaar 3  +200 +90 -2.130 
Jaar 4  +200 +90 -1.840 
Jaar 5  +200 +90 -1.550 
Jaar 6  +200 +90 -1.260 
Jaar 7  +200 +90 -970 
Jaar 8  +200 +90 -680 
Jaar 9  +200 +90 -390 
Jaar 10  +200 +90 -100 
Jaar 11  +200 +90 +190 
Jaar 12  +200 +90 +480 
Jaar 13  +200 +90 +770 
Jaar 14  +200 +90 +1.060 
Jaar 15  +200 +90 +1.350 
Totaal -3.000 3.000 1.350 +1.350 

 
De € 1.350 is het extra bedrag wat u verdient met deze investering. Het rendement op het 
ingelegde bedrag van € 3.000 is daarmee 45% (1.350/3.000) over 15 jaar en dus 3% (45/15) 
per jaar.  
 
Met de ontvangen contributies van leden bekostigen we de kosten van communicatie, 
vergaderen, het lidmaatschap van Energie-Samen en de administratiekosten. Deze hebben 
we daarom buiten de berekeningen van dit project gehouden.   
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5. Onderhoud/bewassing 
 

De zonnepanelen 
Zonnepanelen hebben in principe weinig tot geen onderhoud nodig. Factoren die het 
rendement en de werking kunnen beïnvloeden zijn: 

• panelen die kapot gaan 
• vervuiling 

Het monitoringssysteem van de leverancier ontdekt vermindering van stroomopbrengst, 
waarmee een indicatie wordt gegeven dat één of meer panelen niet goed functioneren. Dit 
kan door het weer of door vallende objecten, en komt wel eens voor. In principe hebben de 
panelen geen onderhoud nodig. Ze doen het of ze doen het niet. Indien nodig kan een 
paneel worden vervangen om het rendement vast te houden. We hebben hier rekening mee 
gehouden door twee extra panelen per soort te laten leveren en reserveren jaarlijks € 500 
voor onderhoud/bewassing.  
 
De panelen kunnen in de loop van de tijd vervuilen door stof en zandafzettingen. Door de 
schuine ligging spoelen deze ook makkelijk weer schoon bij een flinke regenbui. Het reinigen 
van de panelen is iets wat daarom niet noodzakelijk is. Mocht dit incidenteel toch een keer 
moeten gebeuren dan kunnen we dat doen vanuit de voorziening onderhoud/bewassing.   
 
 
De omvormers 
De omvormers hebben als doel de opgewekte stroom (gelijkstroom met een lage spanning) 
om te zetten naar 230V wisselstroom om deze op het openbare net te kunnen gebruiken.  
De omvormers hebben een technisch theoretische levensduur van ca 20 jaar, lang genoeg 
om gedurende de periode van 15 jaar te kunnen functioneren. Wel reserveren we jaarlijks 
een bedrag voor de vervanging van een omvormer mocht deze in de komende 15 jaar buiten 
de garantietermijn stuk gaan. 
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6. Risico’s en verzekeringen 
 
Aan de investering in het project door middel van de aanschaf van certificaten zijn risico’s 
verbonden. Het streven van de coöperatie naar meerdere zonnedaken zorgt in z’n 
algemeenheid voor een lager risico. Wij achten de kans dat de hieronder genoemde risico’s 
zich voordoen heel laag. 
 
Aansprakelijkheid van coöperatie en leden  
De rechtsvorm van de coöperatie is U.A. – 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.  
 
Marktprijs voor elektriciteit, hoeveelheid zon 
Het contract met de energieleverancier aan wie de opgewekte stroom wordt verkocht kent 
een variabele vergoeding. De vergoeding voor de opgewekte stroom kan gedurende de 
looptijd van het project dus fluctueren. De financiële verwachting voor het 15-jarige project 
is gebaseerd op een gemiddeld gelijkblijvende energieprijs. De te ontvangen subsidie is 
gekoppeld aan de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt is de subsidie lager en als 
de energieprijs daalt is de subsidie hoger. Dit geeft een dempend effect op het 
opbrengstrisico. Pas wanneer de vergoeding voor de stroom lager is dan een bodemprijs van 
op dit moment 2,9 eurocent per kWh is de opbrengst van de te verkopen stroom en de 
subsidie samen lager dan waarmee in de businesscase rekening is gehouden. Het rendement 
van het project wordt dan lager dan het begrote rendement. Indien de stroomprijs hoger 
wordt dan 12,1 eurocent per Kwh hebben we geen subsidie nodig en gaat het rendement 
juist hoger uitkomen dan begroot. Ter vergelijking, momenteel is de marktprijs per kWh om 
en nabij 10 cent. 
 
De jaarproductie is geprognotiseerd op een gemiddeld aantal 'volle zonuren'. Meer en 
minder zonuren heeft invloed op de jaarproductie. Indien de gemiddelde jaarproductie lager 
is zal de jaarlijkse uitkering aan de leden lager worden.  
 
De ontvangen exploitatiesubsidie  
Ook dit bedrag ligt niet vast over de gehele looptijd van het project. De subsidie wordt 
berekend op basis van de geproduceerde kWh en het maximum aantal vollasturen. Dit 
wordt in de subsidiebeschikking vastgelegd. De te ontvangen subsidie per kWh beweegt 
vervolgens mee met de marktwaarde van de opgewekte energie. De subsidie bestaat 
namelijk uit een basisbedrag per kWh dat vastgesteld wordt voor de gehele looptijd van het 
project (15 jaar) minus een correctiebedrag. Het basisbedrag dat begin 2021 is vastgesteld 
bedraagt € 0,121 per kWh. Het correctiebedrag is gerelateerd aan onder meer de 
gemiddelde marktprijs en de gemiddelde waarde van de garantie van oorsprong (GVO), en 
wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.  
 
Onvoorziene kosten  
De business case houdt rekening met het opbouwen van een reserve voor onderhoud. Of de 
op te bouwen reserves voldoende zullen zijn valt niet met zekerheid te voorspellen.  
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Productgaranties en systeemprestaties  
Met de installateur van de zonnestroominstallatie zijn afspraken gemaakt over de 
garantietermijnen voor de installatie. De garantie op de verschillende componenten van de 
zonnestroominstallatie varieert van 2 tot 25 jaar. Er blijft een risico dat leverancier(s) van 
toegepaste producten hun garantieverplichtingen niet meer kunnen nakomen als gevolg van 
faillissement en dergelijke.  
 
Alle zonnepanelen hebben te maken met een degradatiefactor waardoor de 
productie van zonnestroom in de loop der jaren een klein beetje afneemt bij 
dezelfde hoeveelheid zonne-uren. Een veel gehanteerde waarde is 0,55 % per jaar. 
Als de gemiddelde degradatiefactor meer daalt zal ook de opbrengst dalen en zal de 
jaarlijkse uitkering aan de leden lager uitvallen. 
 
De dakeigenaar wijzigt plannen  
De coöperatie heeft een afspraak met het Krimpenerwaard College, de eigenaar van het dak, 
dat de coöperatie het dak voor 15 jaar kan gebruiken. Mocht het Krimpenerwaard College 
de overeenkomst eerder wensen te beëindigen, dan wordt de coöperatie gecompenseerd 
voor de gederfde inkomsten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de opstalovereenkomst.   
 
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)  
Om aanspraak te kunnen maken op de SCE is een beschikking (‘aanwijzing’) nodig. Deze 
wordt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangevraagd voor het project. 
Deze beschikking hebben wij ontvangen. Deze geldt voor de volledige termijn van 15 jaar 
voor lopende projecten. Als de regeling stop wordt gezet dan vormt dat dus geen risico voor 
de lopende projecten. Mocht de rijksoverheid toch besluiten om de regeling aan te passen 
voor lopende projecten dan vormt dit een risico.  
 
Verzekeringen 
De installatie wordt verzekerd tegen schade. Deze verzekering wordt vlak voor de 
start van het project afgesloten en de condities van de verzekeraar zijn dan op te 
vragen bij het bestuur van de coöperatie. Daarnaast wordt een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten in het geval er schade aan derden 
ontstaat als gevolg van het project. Schade gedurende het bouwproces is gedekt 
door de verzekering van de installateur. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Schade 
door natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen worden vaak uitgesloten. 
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7. Fiscale aspecten 
 
De Belastingdienst beschouwt uw certificaten als een investering. Dit betekent dat u de 
waarde van de certificaten moet opgeven onder box 3 bij de Aangifte Inkomstenbelasting. 
Een vast bedrag van uw vermogen (bezittingen min schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat 
is het heffingsvrij vermogen (bedrag). In 2022 is dit € 50.650 zonder fiscale partner en  
€ 101.300 met fiscale partner. Indien uw vermogen lager is dan het heffingsvrij vermogen 
hoeft u uw vermogen niet op te geven aan de belastingdienst, de certificaten in dat geval 
dus ook niet.  
 
Overigens: het geld voor de aanschaf van de certificaten werd daarvoor mogelijk ook al 
aangemerkt als box 3 vermogen, dus het betreft in dat geval feitelijk alleen maar een 
verschuiving van vermogen naar een ander doel.  
Als  u als ondernemer deelneemt gelden er regels over wanneer u het vermogen bij het privé 
of ondernemingsvermogen moet rekenen. Vraag dit na bij uw belastingadviseur. 
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8. Melding AFM 
 
Deelname in een coöperatief zonnedak wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
gezien als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 5 miljoen euro is de aanbieder 
vrijgesteld van de prospectus-plicht. Dat betekent dat de AFM geen toezicht houdt op dit 
product. Wel moet de aanbieding voor de certificaten vooraf worden gemeld bij de AFM. 
Ook zijn we verplicht om u te informeren over het project met een standaard 
informatiedocument (deze brochure). Tenslotte zijn we verplicht om de 
‘vrijstellingsvermelding’ op te nemen bij alle reclame-uitingen: het denkende mannetje. Dat 
betekent ook dat deze brochure dus geen formele ‘prospectus’ is zoals de AFM dat bedoelt. Deze 
brochure is bedoeld om u te informeren over de financiële aspecten van het project. Er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij vragen: aarzel niet en mail ons op 
secretaris@energiekkrimpen.nl. Op de website van de AFM kunt u meer informatie vinden 
over de vrijstellingsregeling. 
 
 
  

mailto:secretaris@energiekkrimpen.nl
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Disclaimer 
De informatie in deze brochure is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid of 
volledigheid van de inhoud kan echter niet worden ingestaan. Ook aanvaarden wij geen 
enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op websites waarnaar in dit document 
wordt verwezen of voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. 
 
 
 



De missie van de Krimpense energiecoöperatie (www.energiekkrimpen.nl) is bij te 
dragen aan de lokale energie-transitie, onder andere door het lokaal opwekken 
van duurzame energie. Het zonnestroom project zoals beschreven in deze bro-
chure geeft hier concreet uitvoering aan.  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

     www.kwcollege.nl  
     dakeigenaar
     

     www.zuid-holland.nl  
     project-subsidie

 
     www.rvo.nl    
     exploitatie-subsidie 

     www.krimpenaandenijssel.nl  
     ondersteuning  

Het project wordt uitgevoerd door:

     www.wves.nl  
     leverancier

     www.tibvanwijngaarden.nl 
     installateur

Energiek Krimpen
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