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Doelstellingen 

• Het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen

• Het op duurzame en ecologische onschadelijke wijze produceren, 
doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of 
indirect ten behoeve van de Leden, alles in de ruimste zin

• De verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere 
duurzame productie-installatie(s) binnen een Postcodegebied
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Wie, Wat, Hoe en Waarom?

Jan Bijen



Welke regelingen voor PV panelen zijn er ?

1. SDE+ regeling 
• Grootverbruikers
• Eigen verbruik of directe invoeding op net
• Regeling 15 jaar gegarandeerd

2. Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos)
• Voor huiseigenaren, huurder en kleine bedrijven die geen 

zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen
• Kleinverbruikers tot 10.000 kWh/j
• Geen eigen verbruik opwekinstallatie,  aparte E-aansluiting
• Regeling 15 jaar gegarandeerd

3. Salderingsregeling
• Kleinverbruikers
• Eigen verbruik
• Regeling wordt afgebouwd na 2023 / terugleversubsidie?



Kenmerken postcoderoosregeling

• Kleinverbruikers binnen postcoderoosgebied nemen deel in een zp-installatie door lid te 
worden van een coöperatie

• Dak-/grondeigenaar stelt dak/grond beschikbaar aan een coöperatie voor een zp-
installatie.
Coöperatie sluit contract (met opstalrecht) af met dak eigenaar en is eigenaar van de 
installatie

• Deelnemers, die lid zijn geworden van een coöperatie, krijgen vrijstelling  van hun 
energiebelasting (11,9 cent/kWh in 2019) (verlaagd tarief)

• Opgewekte zonne-stroom is niet voor eigen gebruik van dak eigenaar maar collectief 
gebruik 

• Onderhoud, beheer en administratie van de installatie zijn verantwoordelijkheden van 
de coöperatie. Geen kopzorgen voor de deelnemers

• Regeling is 15 jaar gegarandeerd

• Wat levert het op: teruggave energie belasting + deel ‘winst’ coöperatie; totaal € 0,15 á 
0,16 /kWh

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJkc3EwvfMAhUoDcAKHe-RDygQjRwIBw&url=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MVC01:NVPH-1151&psig=AFQjCNEUeRu8ugtyrCNStMRANxt2WulHhw&ust=1464344485270846




Wie kunnen meedoen?

Blauw gearceerd is Beek 6191

Blauw gestippeld zijn de 
gebieden die ook tot de 
Beekse Postcoderoos behoren



Checklist mogelijkheid tot deelname

✓Particulier: eigen verbruik tot max 10.000 kWh per jaar
✓Bedrijven: max 3 x 80A en max 10.000 kWh
✓Minimale investering 4 panelen
✓Woonachtig in postcoderoos gebied

Note: heeft u al panelen op eigen dak? Deelnemen kan, maar nog steeds 
tot max. eigen verbruik.



Hoe financier ik dat?

• Eigen geld

• Stimuleringslening Duurzaam Thuis
Provincie Limburg 2%



inkomsten en uitgaven coöperatie 

In:

• Inleg leden + bijdrage/contributie leden

• Inkomsten stroomcontract

• Teruggave energiebelasting

• Subsidies

Uit:

• Kosten installatie, aansluiting, etc.

• Notariskosten

• Reservering omvormers

• Verzekeringen

• (Externe) financiering 

• Onderhoud en administratie

• PR



Subsidie Provincie

Coöperatieve Energieprojecten

1. Project Keulers 

2. Project Roebroek  dakzonnepark en asbestsanering;  
voorbereiding, haalbaarheid

3. Project Gemeenschapshuis Genhout, zonnepanelen en 
dakisolatie; voorbereiding, haalbaarheid



Veel gestelde vragen 1

Welke risico’s loop ik?

• het beleid van de overheid inzake de energiebelasting

• de cooperatie kan failliet gaan

• de zon schijnt niet

• ik ga verhuizen



Veel gestelde vragen 2

ik ga verhuizen

• verhuizen binnen het postcodegebied: uw zoncertificaten 
neemt u mee

• verhuizen buiten het postcodegebied: u kunt uw 
zoncertificaten niet meenemen. 
U kunt wel uw zoncertificaten verkopen aan de nieuwe 
bewoners van uw woning of ze verkopen aan iemand  
binnen het postcodegebied woont. 
De Coöperatie helpt u daarbij



Veel gestelde vragen 3

ik overlijd wat dan?

Wanneer u overlijdt gaan uw zonnecertificaten  over op uw 
nabestaanden.

Veel gestelde vragen 4
moet ik overstappen naar een andere 

energieleverancier ?

Neen de Beekse Energie Coöperatie stelt dit niet verplicht. 
Wel dient uw energieleverancier de teruggave regeling 
dienen te ondersteunen. Dat zijn nu wel de 
meeste energieleveranciers.



Veel gestelde vragen 5

waarde certificaten en belastingen

Certificaten hebben waarde en tellen mee voor eigen vermogen in box 
3. Wel is het zo dat deze certificaten in waarde afnemen over een 
periode van 15 jaar. Daarom wordt de waarde van de certificaten 
jaarlijks vastgesteld door de coöperatie en bekend gemaakt aan de 
leden.

Veel gestelde vragen 6

zijn de panelen verzekerd?

Ja, de gehele installatie is verzekerd. De kosten hiervoor worden 
verrekend met de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit



Veel gestelde vragen 7

Hoe wordt het bestuur gecontroleerd?
De ledenvergadering benoemt het bestuur en keurt de jaarstukken e.d. goed e.e.a. 
conform de statuten en een reglement dat door leden wordt vastgesteld.

Veel gestelde vragen 8

Wat gebeurt er na 15 jaar?

na 15 jaar komen de zonnepanelen zonder kosten in eigendom van de 
dakeigenaar. Dit is als het ware een vergoeding voor de opstal. De 
certificaathouders hebben hun rendement en de terugbetaling dan 
reeds ontvangen. 



Veel gestelde vragen 7

Hoe wordt het bestuur gecontroleerd?
De ledenvergadering benoemt het bestuur en keurt de jaarstukken e.d. goed e.e.a. 
conform de statuten en een reglement dat door leden wordt vastgesteld.

Veel gestelde vragen 8

Wat gebeurt er na 15 jaar?

na 15 jaar komen de zonnepanelen zonder kosten in eigendom van de 
dakeigenaar. Dit is als het ware een vergoeding voor de opstal. De 
certificaathouders hebben hun rendement en de terugbetaling dan 
reeds ontvangen. 
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Stand van Zaken

Jan Bijen



project Keulers 



project Keulers de stappen

Welke stappen gedaan en welke nog te doen?

1. opstalovereenkomst met dak eigenaar Keulers gesloten
2. overeenkomst overname 124 aanwezige panelen gesloten
3. overeenkomst met leverancier zonnepanelen gesloten
4. Sluit overeenkomst met energieafnemer (Greenchoice, OM etc.)
5. aansluitovereenkomst met Enexis gesloten NB 3 aansluitingen
6. inschrijving voor leden/deelnemers loopt; stand nu 380 panelen 
7. Informatieavonden 11 december in Elsloo en 13 januari in Schimmert
8. overeenkomst aangaan met leden
9. vooroverleg met de belastingdienst over aanwijzing
10. installatie aanmelden bij keuringsinstantie CertiQ
11.verzoek aan leden gelden te storten
12.opdracht aan installateur tot aanleg zonnepanelen op dak
13.aanwijzing door belastingdienst



project Keulers de planning

Januari 2020 
a. overeenkomst met energieafnemer (Greenchoice, OM etc.)
b. Tekenen overeenkomst leden
c. vooroverleg met de belastingdienst over aanwijzing
d. Meld installatie aan bij keuringsinstantie CertiQ

Februari 2020
e. aanwijzing belastingdienst
f. gelden storten leden
g. opdracht aan installateur tot aanleg zonnepanelen op dak
h. aansluiting door Enexis en installateur 

Maart 2020
i. operationeel



project Keulers Wat kost het?

• Raming investering per paneel ca. € 256

• Deelname minimaal voor  4 panelen

• Deelname maximaal voor aantal panelen dat elektriciteit opwekt 
dat overeenkomt met jaarlijks elektriciteitsverbruik.  Tot maximum 
van 10.000 kWh

• Verder wordt een contributie voor het lidmaatschap van de 
coöperatie gevraagd van iets meer dan € 1 per maand of 
gekapitaliseerd over 15 jaar in totaal € 200.



Subsidie Provincie

Coöperatieve Energieprojecten

1. Project Keulers 

2. Project Roebroek  dakzonnepark en asbestsanering;  
voorbereiding, haalbaarheid

3. Project Gemeenschapshuis Genhout, zonnepanelen en 
dakisolatie; voorbereiding, haalbaarheid



Projecten  Roebroek en Gemeenschapshuis Genhout
stand van zaken

1. Project Roebroek overeenstemming over 2e Project ook ca 550 
panelen

2. Project Gemeenschapshuis Genhout: niet haalbaar slechts 250 
panelen, versterking dak nodig, stichting gaat zelf zonnepanelen 
op het dak leggen
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investering en rendement

Henny Pelsers



project Keulers Raming Investering

Investeringen

Systeem aanbieding New Energy

426 panelen

€  92.000 142.000 Wp 

Systeem Keulers overname

124 panelen

€  27.000 39.000 Wp

Netaansluiting geschat €    2.400 Aanleg 3 x 3 x 80 A (Enexis) 2019)

Aansluiting verdeelkasten €     6.000 Aansluiting verdeelkasten

Onderzoek €    1.000 Enkel constructieberekening

Notaris €    3.500 Vestigen recht van opstal

communicatie €     2.000

Onvoorzien €    6.695 5% van de systeemkosten

Totaal € 140.595 Totaal 550 panelen

Investering per paneel € 256



Opbrengst
berekening

Project 
Keulers




