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ZONNEPANELEN
Zoals u wellicht weet, zet Gezinsenerie de komende jaren fors in op duurzaamheid. Daarbij is
het opwekken van duurzame stroom via zonnepanelen van daken van onze klanten de eerste
prioriteit. Omdat er veel verschillende mogelijkheden en situaties zijn, hebben wij voor u dit
document samengesteld. We hopen op een begrijpelijke en overzichtelijke manier de verschillende
mogelijkheden aan u uit te leggen. Natuurlijk kunt u ons altijd benaderen als u specificieke vragen
hebt. Met elkaar kunnen we veel bereiken op het gebied van duurzaamheid!
Hartelijke groet,
Gijsbert Kamerman
Gezinsenergie

Deze locaties leveren inmiddels op een duurzame manier stroom aan Gezinsenergie:

FAMILIE DEN UIJL
600
PANELEN

KAMPERVEEN

FAMILIE HOOGESTEGER

162.000 kWh
PER JAAR

700
PANELEN
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KAPELLE

130.000 kWh
PER JAAR

ZONNEPANELEN OP UW WONING
Als u zonnepanelen plaatst op uw woning, dan kunt u gaan salderen. Salderen houdt in dat het
aantal kwh dat u met uw panelen opwekt, mag wegstrepen tegen uw eigen verbruik. Salderen is
een administratieve handeling waardoor u aan het einde van het jaar de energieleverancier betaalt
voor het nettogebruik van elektriciteit. Zoals u wellicht weet, bestaat uw prijs voor stroom voor
een groot gedeelte uit belastingen. U krijgt tot aan uw eigen verbruik dus de volledige prijs per kwh
terug, inclusief btw en belastingen. Wekt u meer op dan u verbruikt? Dan ontvangt u over de netto
teruglevering alleen een vergoeding van uw energiemaatschappij. In vrijwel alle gevallen is dat de
energieprijs die u betaalt exclusief belastingen, inclusief btw. Gemiddeld is dat ongeveer 6 tot 8
cent per kwh, terwijl de gemiddelde prijs incusief belastingen rond de 21 cent per kwh bedraagt.
Om die reden kiezen er veel mensen voor om het aantal zonnepanelen af te stemmen op het eigen
verbruik. Toch kan het verstandig zijn om wat meer panelen te plaatsen. De komende jaren zal een
gemiddeld huishouden fors meer stroom gaan verbruiken vanwege de opkomst van elektrische
auto’s en warmtepompen.
Voorbeeld: u verbruikt jaarlijks 4000 kwh. U schaft 15 zonnepanelen aan, waarmee u 4500 kwh
opwekt. Voor het gebruik van 4000 kwh betaalt u 21 cent per kwh, oftewel 840 EUR. Over de
eerste 4000 kwh ontvangt u 21 cent ook terug: u bespaart 840 EUR door het salderen. De overige
500 kwh leveren u (als voorbeeld) nog 7 cent op per kwh, oftewel 35 EUR per jaar. Totaal bespaart
u op uw energienota 875 EUR.
Recent is bekend geworden dat de huidige salderingsregeling nog zal blijven bestaan tot en met
2023. Daarna zal de regeling geleidelijk afgebouwd worden tot en met 2030.
Ondanks het afbouwen van de regeling, blijft het aanschaffen van zonnepanelen ook in financieel
opzicht nog steeds interessant. Zeker in de komende jaren gaat u er in rendement nauwelijks op
achteruit. De terugverdientijd zal, afhankelijk van uw situatie, rond de 7 jaar blijven bedragen
en kan door de versobering van de regeling hooguit iets oplopen. Als we kijken naar de huidige
rentepercentages bij de bank, is investeren in zonnepanelen nog steeds een hele goede investering.
En laten we vooral niet vergeten dat vanuit duurzaamheidsperspectief investeren in zonnepanelen
altijd een goed idee is. U behaalt dubbel rendement: een duurzaam rendement en een financieel
rendement!
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ZONNEPANELEN OP UW BEDRIJFSDAK
Het benutten van bedrijfsdagen voor zonnepanelen is een zeer goede zaak. Vanuit het oogpunt
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het plaatsen van zonnepanelen op uw
bedrijfsdak uiteraard een goed idee. Daarnaast zijn bedrijven met een verbruik van meer dan
50.000 kwh of 25.000 m3 gas sinds 1 juli 2019 verplicht om bij de overheid te rapporteren
welke energiebesparende maatregelen ze gaan nemen in de komende tijd. Bij het plaatsen van
zonnepanelen op bedrijfsdaken komt wel wat meer kijken dan voor een particuliere woning.
SALDEREN
De eenvoudigste vorm is vergelijkbaar met het salderen bij particulieren. Ook bedrijven mogen
gewoon hun eigen verbruik salderen, en geldt dezelfde regeling zoals hiervoor beschreven.
Wel kan de terugverdientijd iets langer zijn, aangezien de energiebelasting bij een verbruik van
boven de 10.000 kwh lager is. Belangrijk is ook dat er sprake is van een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting: dat is een aansluiting met een maximale capaciteit van 3x 80 ampere. Met
een groot-verbruik aansluiting mag u niet salderen. Er is geen grens gesteld aan het salderen: u mag
onbeperkt salderen. Wel zal bepaald moeten worden hoeveel de aansluiting aan kan. Voor bedrijven
met een behoorlijk eigen verbruik en een aansluiting van maximaal 3x 80 ampere is salderen veruit
de meest handige vorm: zowel rendementstechnisch als qua investeringen. Er hoeven geen grote
investeringen gedaan te worden in de meterkast of infrastructuur, en u heeft geen vergunning
nodig.
Naast het salderen kan een bedrijf ook in aanmerking komen voor extra subisdies zoals de EIA
(Energie Investerings Aftrek) of de MIA (Milieu Investerings Aftrek). Met de EIA kunt u 45% van de
investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.
Voor de exacte voorwaarden en voor de toepasselijkheid raden wij u altijd aan om met uw
accountant of fiscaal adviseur een en ander af te stemmen. Meer informatie over dergelijke
subsidies kunt u terugvinden op de site van de Rijks Dienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).
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SDE+
Heeft u een laag verbruik op het bedrijfspand, heeft u een groot-verbruikersaansluiting of wilt u
de maximale capaciteit benutten van uw dak? Dan wordt u feitelijk producent en gaat u netto
terugleveren aan het net. U behaalt echter geen rendement met alleen de stroomprijs die u krijgt
van uw energieleverancier. Dit komt omdat zonne-energie eenvoudigweg financieel nog niet kan
concurreren met fossiele brandstoffen. Om dit gat te overbruggen, heeft de overheid de SDE+
subsidie in het leven geroepen.
De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bestaat uit een vergoeding per
opgewekte eenheid (kWh) elektriciteit voor een periode van 15 jaar. SDE+ stimuleert de productie
van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Over een periode tot
15 jaar wordt het verschil tussen de kostprijs van fossiele energie en duurzame energie vergoed.
SDE+ subsidie wordt alleen afgegeven op locaties met een groot-zakelijke aansluiting. Als u een
klein-zakelijke aansluiting hebt, moet de aansluiting aangepast worden. De kosten hiervoor kunnen
per locatie sterk verschillen. De netbeheerder moet een kabel trekken naar het dichtstbijzijnde en
beschikbare schakelhuisje, en een elektricien moet een offerte maken voor een nieuwe meterkast.
Deze kosten moeten meegenomen worden in de businesscase. Om die reden is, in algemene zin,
het pas aantrekkelijk om voor de SDE+ optie te gaan als ten minste 150 panelen geplaatst kunnen
worden.
De SDE+ kan op 2 momenten in het jaar worden aangevraagd: in maart en in oktober. In oktober
2019 is de laatste SDE+ ronde. De minster gaat deze regeling vervangen door een nieuwe regeling.
In de loop van 2019 zal er meer duidelijk worden over de toekomstige regeling. Het aanvragen
van subsidie is kosteloos, en er staat geen geldelijke sanctie op als u onverhoopt geen gebruik
maakt van de subsidie. U mag alleen gedurende enkele jaren geen nieuwe subsidie aanvragen voor
de betreffende locatie. Na toekenning van de subsidie heeft u nog 1,5 jaar de tijd om de panelen
daadwerkelijk te laten installeren.
De subisidie wordt toegekend voor 15 jaar. De levensduur van zonnepanelen is echter langer. Zo
behaalt u in veel gevallen een mooi rendement op het geïnvesteerd vermogen. Uiteraard wordt op
voorhand een businesscase uitgewerkt met een indicatie van het te verwachten rendement.
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SDE+ kent vanwege de termijnen wel een gemiddeld wat langere doorlooptijd dan bijvoorbeeld
bij de salderingsregeling. Ook is de medewerkerking van de netbeheerder cruciaal, ook daar
lopen de doorlooptijden soms aardig op vanwege personele problemen. Enig geduld is dus wel
gerechtvaardigd!
Belangrijk is dat het dak in goede staat is en ten minste nog 15 jaar mee kan, de panelen kan
dragen, de ligging relatief gunstig is en er geen sprake is van asbest. Asbestdaken zullen eerst
gesaneerd moeten worden.

ZONNEPANELEN OP LAND
Zonnepanelen op het land kan een goede optie zijn in geval er bijvoorbeeld geen goed dak
beschikbaar is, of omdat u grond beschikbaar heeft waar u geen specifieke bestemming voor
hebt. U heeft echter vergunningen nodig om zonnepanelen te plaatsen op land. Per gemeente
kan verschillend hiertegen aangekeken worden. U heeft een omgevingsvergunning nodig, en in
sommige gevallen ook een wijziging in het bestemmingsplan. Wij adviseren u daarom altijd als
eerste uw gemeente te benaderen met uw plan om te beoordelen hoe ze daar tegenover staan.
Mocht dat positief zijn, dan denken wij graag met u mee over de eventuele verdere invulling.
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POSTCODEROOS
Een postcoderoos is een verkorte aanduiding van een belastingregel met de naam “regeling
verlaagd tarief”. Deze regeling stelt dat u kan investeren in zonnepanelen bij u in de buurt:
bijvoorbeeld op het dak van een ondernemer, een school of een kerk. Van uw investeringsdeel
mag u het opgewekt vermogen salderen met uw verbruik. Via onze energienota ontvangt u direct
de betaalde energiebelasting op stroom terug, tot aan uw eigen verbruik (met een maximum
van 10.000 kwh). Ook deelt u mee in de opbrengst van de verkochte stroom via de coöperatie.
Een belangrijke voorwaarde is dat u lid wordt van een coöperatie of VVE die eigenaar is van de
installatie. de coöperatie zorgt dan voor het beheer en de bijbehorende administratie. U kunt
investeren op projecten bij u in de buurt. Dat wil zeggen dat het project zich moet bevinden in het
gebied van uw 4-cijferige postcode, of de aangrenzende postcodes. Deze regeling geldt niet alleen
voor particulieren, maar ook voor bedrijven.
WAAROM ZOU U DIT DOEN?
Allereerst omdat u bijdraagt aan duurzame opwekking van stroom door middel van zonnepanelen.
Daarnaast heeft u met een postcoderoos geen last van:
- Schaduwen op je dak waardoor het niet rendabel is
- Ontsierende panelen op je prachtige pannendak
- Verbiedingen omdat je in een monument woont of beschermd stads- en dorpsgezicht
- Onderhoud dat u elk jaar zelf moet doen
- Verhuizen van panelen
Een ander groot voordeel is dat de regeling door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd is. De
salderingsregeling wordt zoals eerder beschreven, op termijn versoberd.
GEZINSENERGIE & POSTCODEROZEN
Gezinsenergie is reeds in gesprek met diverse dak eigenaren voor het opzetten van postcoderozen.
We streven ernaar dat iedere deelnemer de gelegenheid krijgt om in zijn of haar buurt te
participeren in een postcoderoos. Als een project gerealiseerd wordt, werken wij samen met
Zonland. Zonland is een energiecoöperatie met als doel om meer zonne-energie in Nederland
te introduceren. Zonland Zonland zorgt voor de installatie, de administratie en het onderhoud
gedurende 15 jaar lang.
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WAT GEZINSENERGIE BIEDT
Gezinsenergie heeft de ambitie om in de komende jaren zoveel mogelijk klanten te helpen bij het
realiseren van een zonne-energie project. Daarbij kan onze rol de ene keer beperkt zijn tot het
adviseren van een zonnepanelen leverancier, de andere keer bij het realiseren van een compleet
project inclusief financiering.
Deelnemers van Gezinsenergie kunnen investeren in zonne-energie op daken van andere klanten.
Ook bieden wij vanaf het najaar van 2019 onze deelnemers de mogelijkheid om eerst zonnepanelen
te huren, eventueel in combinatie met een overname na een bepaalde tijd. Ook hopen wij de
komende jaren steeds meer daken aan te laten sluiten bij Gezinsenergie. Wij willen dakeigenaren
een goede prijs betalen voor de geleverde stroom, om vervolgens deze stroom weer te verkopen
aan onze deelnemers. Zo verduurzamen wij onze energie inkoop en kunnen we met behulp van onze
deelnemers ervoor zorgen dat Nederland weer een stukje “groener” wordt.
Een overzicht van onze lopende projecten, alsmede een algemeen prospectus met informatie over
het investeren in panelen op daken van anderen, kunt u terugvinden op de volgende pagina:
https://www.gezinsenergie.nl/gezinsenergie-projecten/
Voor de levering en installatie van zonnepanelen werken wij samen met BonGo Solar uit Apeldoorn.
Dit landelijk werkende bedrijf biedt niet alleen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding,
maar is ook als 1 van de eerste zonnepaneleninstallateurs aangesloten bij het SGZE: Stichting
Garantiefonds ZonneEnergie. De garantie strekt zich immers uit tot ten minste 10 jaar op bepaalde
onderdelen. Het Garantiefonds zorgt ervoor dat ook bij een eventueel faillissement u aanspraak
kunt blijven maken op garantie. Wij raden altijd aan om te kiezen voor een partij die bij dit fonds
aangesloten is.
Interesse? Via onze site www.gezinsenergie.nl/duurzaam kunt u aangeven waar u interesse in hebt.
Wij nemen dan spoedig contact met u op. Uw specifieke vragen mag u ook altijd mailen naar ons
mailadres info@gezinsenergie.nl.
Ten slotte
Wij hopen dat dit document u geholpen heeft om wat meer inzage te krijgen in de mogelijkheden
met betrekking tot zonne-energie. Als u de mogelijkheden hebt om een bijdrage te leveren aan de
verduurzaming, dan denken wij graag met u mee. Met elkaar kunnen we meer dan alleen!
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