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Werkgroep Produktie 2 

Samenstelling:  Jan van Haandel  
  Ger Vloet 
  Jan Oerlemans 
 
 
Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om stroom op te wekken op het 
dak van de buurman en om zodoende te profiteren van de belasting voordelen binnen de 
postcoderoos. 
 
Wij hebben geprobeerd om met een simpel rekenvoorbeeld aan te geven wat de financiële kaders 
zijn waarbinnen zich een en ander beweegt. Op deze manier kun je  ieder duidelijk te maken hoe het 
zit , wat de financiële consequenties zijn , de voor en nadelen etc. 
 
Het uitgangspunt is simpel: 
 
De deelnemers in de coöperatie kopen een of meerdere zonnepanelen en verwerven daarmede het 
recht van belastingvoordeel binnen de postcoderoos. Met het belastingvoordeel financieren  ze als 
het ware de kosten voor het zonnepaneel(panelen). 
De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom en financiert daarmede de exploitatiekosten van het 
project. 
 
Rekenvoorbeeld: 
 
We gaan uit van een particulier die bij de coöperatie 10 st.  zonnepanelen koopt .  Hij verkrijgt 
daardoor het recht op belasting teruggave voor de opbrengst van deze zonnepanelen.  De 
zonnepanelen worden eigendom van de coöperatie. 
De kosten van deze zonnepanelen met een totaal vermogen van 2500 WP bedragen € 3.125,-- 
(€ 1,25 per WP). 
De opbrengst van deze zonnepanelen bedraagt ca 85%    over 10 jaar 2125 KWh per jaar. 
Hert belastingvoordeel is derhalve € 190,-- per jaar. 
Na 20 jaar heb  je € 3.800 terug verdient  dat is de aflossing plus een rente van ongeveer 2 % 
 
Voor de opbrengst uit exploitatie rekenen we dat deze 10 panelen deel uitmaken van een project van 
150 panelen met een gezamenlijke opbrengst van 31.875 KWh per jaar. 
Uitgaande van een  tarief van € 0.05 per KWh levert dit jaarlijks € 1593.75 op. 
 
De kosten voor exploitatie zullen bij schatting zijn:    Onderhoud   €    150,00  
       Vergoeding dak  €    750.00 
       Netwerkkosten  €    100.00 
       Verzekering  €    200.00 
       Administratiekosten €    400.00 
       Totaal   € 1.600.00 
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De BTW is in zijn geheel buiten beschouwing gelaten.  Het aanschafbedrag van de zonnepanelen is 
inclusief BTW. Deze BTW wordt gereserveerd voor  groot onderhoud  bijvoorbeeld vervanging van de 
omvormers. 
 
 
Voordelen: 

1. Beperking CO2 uitstoot 
2. Verzekerd van Groene stroom 

 
Nadelen: 

1. Het project geeft geen financieel voordeel. 
2. Het is onzeker of de regeling na 10 jaar nog bestaat. 
3. Er is een redelijk hoog risicoprofiel. 

 
Andersom rekenen: 
 
De particulier wil zelf zonnepanelen kopen. Bij een te investeren bedrag van € 3.125,--  kan hij zelf 
ongeveer 7 panelen van 250 wp kopen.  Stroomopbrengst  is ongeveer 1475 KWh/jaar . 
Opbrengst derhalve bij € 0.22 /KWh = € 324.50 
 
Zelfs bij een opbrengst van 61% (panelen gesitueerd op het noorden ) is de opbrengst nog  € 198.00 
met als voordeel  dat het dan je eigen panelen zijn en dat als de stroomprijzen gaan stijgen je volop 
meeprofiteerd. 
 
Conclusie: 

Naar de mening van de werkgroep zal er geen of zeer weinig animo zijn om een dergelijk 
project in Boekel van de grond te krijgen omdat de financiële revenuen ontbreken. 
Voor de volledigheid zal echter de vraag wel moeten worden gesteld. 
 
De verwachting is dat dit soort projecten pas interessant gaan worden als aan een of meer  
van de onderstaande criteria wordt voldaan. 

1. De aanschafprijs van zonnepanelen wordt aanzienlijk lager. 
2. De stroomopbrengst wordt groter. 
3. De postcoderoos regeling wordt aantrekkelijker voor de deelnemers. 
4. Als de regeling van het rijk meer zekerheid geeft na 10 jaar. 
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