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FAQ Zonnemaatje Duinboeren 2022
1. Moet ik overstappen van energieleverancier?
• Nee, bij dit project maakt het niet uit wie je energieleverancier is, alle opbrengsten
gaan via de coöperatie. Het is nog niet bekend welke energieleverancier onze
elektriciteit zal inkopen. Soms zie je dat je een voordeeltje krijgt als je klant wordt
bij die leverancier, maar niet altijd. Zodra bekend is welke leverancier we hebben
gekozen en of er een voordeeltje voor onze leden in zit, laten we het uiteraard
weten.
2. Wat is de opbrengst van mijn certificaten?
• We streven naar een minimaal rendement van gemiddeld 4% over de hele looptijd
van het project, maar dit kan ook hoger uitvallen door de inzet van goedkoop
vreemd vermogen van een bank.
3. Wat heeft zonnemaatje te maken met HOT en/of andere energiecoöperaties in de
regio?
• Coöperatie HOT (Huis en Omgeving in Transitie) heeft initiatief genomen tot dit
project. Omdat de postcoderozen een groter gebied beslaan dan het regulier
‘werkgebied’ van HOT hebben ze de hulp ingeroepen van de andere
energiecoöperaties in de regio, vooral voor het werven van leden.
Energiecoöperatie Zonnemaatje Duinboeren 2022 staat formeel los van HOT en
de andere energiecoöperaties.
4. Wat moet ik als certificaathouder invullen bij mijn belastingaangifte?
• Zonne-certificaten worden door de Belastingdienst gezien als vermogen.
Bij jouw belastingaangifte moet je de waarde van jouw Zonne-certificaten daarom
optellen bij jouw vermogen. De waarde op 1 januari is daarbij bepalend. De totale
waarde van jouw Zonne-certificaten kun je bij jouw belastingaangifte aangeven in
Box 3 onder overige bezittingen.
De waarde van jouw Zonne-certificaten wordt bepaald door de hoogte van het
eigen vermogen van de coöperatie te delen door het aantal certificaten dat er in
totaal zijn uitgegeven. Dit bedrag maal het aantal certificaten dat je hebt is de
totale waarde van jouw Zonne-certificaten.
5. Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?
• Als je gaat verhuizen verandert er in principe niets, geef wel even de
adreswijziging door. We zijn namelijk verplicht om jaarlijks wijzigingen in het
ledenbestand door te geven.
6. Wat is een postcoderoos(regeling)?
• De officiële naam voor de postcoderoosregeling is eigenlijk Subsidie
Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Dit is een subsidie vanuit de
Rijksoverheid voor coöperaties. Alle leden van deze coöperatie wonen bij het
oprichten van de coöperatie in de postcoderoos van de opweklocatie.
Een postcoderoos bestaat uit aangrenzende postcodegebieden. Hierbij is één van
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die gebieden het ‘hart’ van de roos. Samen met alle postcodegebieden die aan dat
gebied grenzen maakt dat één postcoderoos.
Ons project bestaat uit meerdere opweklocaties. Daarom hebben we ook meerdere
postcoderozen. Als het ware hebben wij dus een postcodeboeket! Voor meer
informatie over de postcoderozen in dit project, klik hier
7. Wat gebeurt er bij diefstal van de installatie of wanneer de installatie beschadigd
raakt?
• Uiteraard nemen we zoveel mogelijk maatregelen om diefstal of schade te
voorkomen. Mocht het dan toch nog fout gaan, dan zijn we hiervoor verzekerd.
Zowel voor schade, productieverlies als aansprakelijkheid.
8. Koop ik nou een zonnepaneel of een zonne-certificaat?
• De installatie bestaat uit meer dan alleen een verzameling zonnepanelen, denk
bijvoorbeeld ook aan de omvormer, bekabeling, netaansluiting, enzovoort.
Daarom spreken we van zonne-certificaten.
9. Ik woon in een huurwoning, kan ik dan ook meedoen?
• Jazeker, zowel huurders als huiseigenaren mogen meedoen. De nieuwe
postcoderoosregeling staat los van je eigen energierekening dus zelfs als je
inclusief gas en elektra huurt kun je gewoon meedoen.
10. Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak liggen kan ik dan nog meedoen?
• Ja, anders dan de vorige postcoderoosregeling staat de huidige regeling los van je
eigen verbruik en opwek dus je kunt altijd meedoen.
11. Voor hoeveel mag ik maximaal meedoen?
• In principe is dit onbegrensd maar omdat we een goede spreiding willen hebben
van de zonne-certificaten onder de leden houden we een maximaal bedrag van
€10.000,- aan.
• Als er sprake is van overtekening bij de inschrijving worden de certificaten naar rato van
gewenst investeringsbedrag toegekend. Het kan dus ook zijn dat je uiteindelijk voor
minder dan het gewenste bedrag gaat deelnemen. We verwachten nog meer
vergelijkbare projecten te realiseren dus daar kun je dan weer opnieuw op inschrijven.

12. Hoeveel leden wil de coöperatie graag hebben?
• Dit is afhankelijk van de hoogte van de inleg per lid en de spreiding over de
verschillende postcoderozen, maar we richten ons op ongeveer 100 leden.
13. Kan ik tussentijds uitstappen als ik dat wil?
• Mocht je onverhoopt uit willen stappen nadat het project is gestart (wanneer je
voor je certificaten hebt betaald) kun je jouw certificaten verkopen aan een ander
lid of iemand anders die in jouw postcoderoos woont. Overleg dit altijd even met
het bestuur zodat het soepel verloopt. Het bestuur moet het eens zijn met de
redelijkheid van de overdracht.
14. Wat gebeurt er als de boer zijn bedrijf verkoopt?
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•

We gaan een opstalovereenkomst aan met de boer voor 15 jaar. Deze
overeenkomst gaat altijd over op de kopende partij. Dit is wettelijk vastgelegd.

15. Zitten er risico’s verbonden aan deelname aan het project?
• Ja, we zijn afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, de hoogte van de
elektriciteitsprijzen waarvoor we de elektriciteit verkopen en de hoogte van het
‘correctiebedrag’ welke jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid. Deze laatste
is een inschatting van de elektriciteitsprijs waarvoor wij de elektriciteit zullen
verkopen.
16. Wat als één of meerdere boeren ‘weg moeten’ van de plek waar de zonnepanelen
liggen? Wie betaalt dan de economische schade?
• We gaan met de boer een overeenkomst aan voor de hele looptijd van het project.
Hierin worden ook afspraken gemaakt over situaties met betrekking tot verkoop,
sloop, verhuizing of relevante verbouwing van de gebouwen waarop de panelen
liggen. Uitgangspunt hierbij is dat de coöperatie hier geen, of minimale,
economische schade van ondervindt.
17. Hoeveel gaat deelname waarschijnlijk kosten? Per kWh of paneel /minimaal/
maximaal?
• We zetten in op € 250,- per zonne-certificaat. Het is nu nog echt te vroeg om
uitspraken te doen over de hoeveelheid kWh dit ongeveer vertegenwoordigt.
Rekenen in kWh is sowieso lastig omdat dit ieder jaar anders zal zijn.

18. Wat gebeurt er wanneer er bij de start van het project blijkt dat er voor meer
certificaten is ingeschreven dan er beschikbaar zijn?
• In dat geval worden de certificaten 'naar rato' verdeeld op basis van het bedrag dat
eenieder wilde investeren. Bijvoorbeeld: als er in totaal voor 2x zoveel geld is
ingeschreven als we nodig hebben voor het project, dan krijgt iedereen voor de
helft van het aangegeven bedrag de zonne-certificaten toegekend. Heb je dan
bijvoorbeeld voor €4.000,- ingeschreven, dan krijg je certificaten (en een factuur)
ter waarde van €2.000,-.

19. Wat zijn de verschillen tussen zelf zonnepanelen aanleggen en meedoen aan een
collectief project?
• Zelf doen
Op dit moment is het nog steeds gunstig om gebruik te maken van de
salderingsregeling voor kleinverbruikers. Je produceert op je dak of in je tuin met
eigen zonnepanelen de elektriciteit die je jaarlijks verbruikt. Tot 2031 kun je uit
de voeten met deze salderingsregeling, maar dan moet je wel nog dit jaar
instappen. Jaarlijks loopt het voordeel terug uit. Maar wellicht komt er tegen 2030
een regeling waarbij je de salderingsformule kunt voortzetten middels een accu.
• Collectief project
Het meedoen aan het project van de Duinboeren kan financieel nog voordeliger
uitpakken, zeker als je al zonnepanelen hebt die het eigen verbruik compenseren.
De energiecoöperatie krijgt gedurende 15 jaren subsidie en dat is op dit moment
de meest gunstige regeling voor kleinverbruikers. Wel is de deelname aan
voorwaarden verbonden. Je hebt een minimumaantal deelnemer nodig. Dus deze
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regeling is ongeschikt voor grote investeerders. Die gaan voor grote zonneweides,
maar krijgen per eenheid elektriciteit veel minder subsidie.
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