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Duurzaam Wergea

C

oöperatie Duurzaam
Wergea U.A. is in 2017
opgericht en wordt
bestuurd door zeven
vrijwilligers. Het doel van de coöperatie
is eenvoudig, namelijk het stimuleren en
produceren van lokale en/of regionale
duurzame initiatieven. De coöperatie
heeft daarbij geen winstoogmerk, maar
gebruikt de opbrengsten om bij te
dragen aan de leefbaarheid in het dorp.

Samen voor een duurzaam Wergea
Duurzaam Wergea is een coöperatie van en
voor de inwoners van Wergea, Warstiens,
Eagum en Domwier om de omgeving
duurzamer te maken. Samen willen we
bijdragen aan het verduurzamen van ons
energieverbruik door het realiseren van
lokale duurzame energieprojecten en het
stimuleren van energiebesparing. Ons
eerste project is Sinnestroom Trije Hikken.
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit:

•
•
•
•
•
•
•

M. E. Bekhof (Voorzitter)
G. P. Kooistra (Secretaris)
G. Nijboer (Penningmeester)
J. K. Meinderts
T. Kloosterman
H. de Vries
D. Borjeson

Lid worden
Iedereen uit de omgeving Wergea kan
lid worden van de coöperatie. Leden van
de coöperatie kunnen meedoen met het
project. Dit geldt voor zowel particulieren
als bedrijven. Samen met alle andere
leden vorm je de coöperatie, heb je
stemrecht en bepaal je mede de koers.
Voordelen als lid:
• Stemrecht in de coöperatie.
• Uitnodiging voor de ledenvergaderingen.
• Op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen.
• Gebruik maken van alle diensten van
Duurzaam Wergea.
• Je kunt meedoen met andere duurzame
projecten.
Als lid steun je de doelen van Duurzaam
Wergea en profiteer je van de
verdere ontwikkeling van duurzame
energieprojecten. Daarnaast kun je
meedenken en beslissen over hoe
de winst wordt ingezet om de eigen
leefomgeving te verbeteren . Lid worden
van de coöperatie kost € 4,- per jaar.

Coöperatie Duurzaam Wergea U.A.
De Skuorre 5
9005 RR Wergea
KvK nummer: 70369437
info@duurzaamwergea.nl
www.duurzaamwergea.nl
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Sinnestroom Trije Hikken

DEELNAME AAN SINNESTROM
TRIJE HIKKEN DOE MEE!
Met dit project worden de bewoners
uit Wergea en omgeving de
mogelijkheid geboden om bij te
dragen aan het verduurzamen van
energie. Het project loopt minimaal
15 jaar. U ontvangt een jaarlijks
rentepercentage van 2,5 %. Kijk
verder in dit document hoe u kunt
deelnemen aan Sinnestroom Trije
Hikken.
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Ons eerste project
Er komt een zonnepaneleninstallatie
met 309 zonnepanelen op een groot
dak aan de Trije Hikken bij Mts.
Schuurmans. Duurzaam Wergea wil zo
in samenwerking met u meer lokale
en duurzame energie opwekken. De
coöperatie verkoopt de stroom die wordt
opgewekt met de zonnepaneleninstallatie
aan een energiebedrijf.
Het project bestaat uit het plaatsen
van een opgesteld vermogen voor een
jaarlijks energieverbruik van 25 tot
30 huishoudens. Als zich voldoende
participanten hebben aangemeld, kan de
coöperatie de zonnepaneleninstallatie
laten plaatsen. Door mee te doen kunt u
uw leefomgeving, het klimaat en uzelf op
verschillende manieren helpen.

Sinneficaten
U kunt financiële certificaten
kopen in dit project. Met deze
certificaten (Sinneficaten) kan de
zonnepaneleninstallatie worden
aangeschaft. We kiezen er als coöperatie
voor om binnen dit project met
Sinneficaten te werken omdat we ook
het financiële rendement ten goede
willen laten komen aan de bewoners
van het dorp. Zo draagt u gezamenlijk, in
samenwerking met Duurzaam Wergea,
bij aan de verdere vergroening van uw
omgeving!

Voor een gezonde exploitatie van het
project maakt de coöperatie gebruik
van de SDE+ -regeling. De coöperatie
ontvangt met toepassing van de
SDE+ -regeling per opgewekte kWh
een bepaald subsidiebedrag van de
Rijksoverheid. Met deze bijdrage kan de
rentevergoeding over de Sinneficaten
aan de deelnemers worden betaald.
In het najaar van 2018 is een SDE+
subsidie aangevraagd die begin 2019 is
toegekend. De goedkeuring van de SDE+subsidie houdt in dat de coöperatie een
gegarandeerd bedrag krijgt voor de, via
de zonnepanelen, opgewekte levering
van stroom. De subsidie levert een
bijdrage in de exploitatiekosten van de
zonnepaneleninstallatie. Dit zijn kosten
zoals het onderhoud, beheer en de
vergoeding voor de maatschap voor het
beschikbaar stellen van het dak.

Deelname aan Trije Hikken
Doe mee! Met dit project worden de
bewoners uit Wergea en omgeving de
mogelijkheid geboden om bij te dragen
aan het verduurzamen van energie .
Kijk verder in dit document hoe u kunt
deelnemen aan ons project Sinnestroom
Trije Hikken.
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Samenwerkende partijen
Maatschap Schuurmans stelt
het dak beschikbaar
De locatie waar de zonnepanelen geplaatst
worden door de coöperatie, is beschikbaar
gesteld door Maatschap Schuurmans uit
Wergea. Dit agrarisch bedrijf aan de Trije
Hikken 1, 9005 XX in Wergea investeert
momenteel zelf volop in het verduurzamen
van de bedrijfsvoering, onder andere door
de plaatsing van meer dan 1.000 eigen
zonnepanelen.

De coöperatie kan 15 jaar gebruik maken van
het dak op deze locatie. Daarvoor ontvangt de
dakeigenaar een jaarlijkse vergoeding.

Installateur
Groenleven is de installateur van de
zonnepaneleninstallatie. Groenleven
is ervaren in de agrarische sector en is
bekend met de markt. De installateur geeft
ons daarom het vertrouwen om deze
samenwerking aan te gaan.

De maatschap heeft de coöperatie de kans
geboden om ook energie voor het dorp op te
wekken. De coöperatie haakt graag aan bij de
plannen van de maatschap.

Energieleverancier

Voordelen om de panelen te plaatsen bij
maatschap Schuurmans:

Netbeheerder

•
•

Geen gebruik van land.
Meeliften op de elektrische
infrastructuurverzwaring van de maatschap,
dit scheelt aanzienlijk in kosten.
• De maatschap is zelf al erg met groene
energie bezig. Dat past bij de visie van de
coöperatie.
• De maatschap legt zelf ook een groot
aantal zonnepanelen. Hierdoor kan het
installatiewerk gecombineerd worden.
• De maatschap geeft aan dat zij de
leefbaarheid in Wergea ook graag wil
behouden en daarom de actie van de
coöperatie ondersteunt.
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Duurzaam Wergea verkoopt de opgewekte
zonnestroom aan een energiebedrijf en sluit
daarvoor een teruglevercontract af.

Liander is de regionale netbeheerder en
contact voor de elektrische aansluiting
op de locatie. De aansluiting zorgt ervoor
dat de stroom op het elektriciteitsnetwerk
terechtkomt. De coöperatie maakt gebruik
van de bestaande aansluiting van de locatieeigenaar. De stroom die wordt opgewekt
door de zonnepaneleninstallatie is en blijft
van de coöperatie en wordt apart gemeten en
geregistreerd.

Ecoop

De locatie

Het organiseren van het project is
een hele klus. Om het project goed
en verantwoord in elkaar te zetten
ondersteunt adviesbureau ECoop de
coöperatie met de realisatie van dit
project op organisatorisch, juridisch,
financieel en fiscaal gebied. Kijk voor
meer informatie op: www.ecoop.nl

De locatie waar de zonnepanelen
geplaatst worden door de
coöperatie is beschikbaar gesteld
door Maatschap Schuurmans uit
Wergea.

Eigenaar:

Maatschap Schuurmans

Adres:

De Trije Hikken 1

Postcode:

9005 XX

Plaats:

Wergea
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Hoe werkt deelname aan het project

U

neemt deel aan het project
door te investeren in
Sinneficaten voor
€ 100,- per stuk. U ontvangt
over uw inleg een vooraf vastgestelde
rentevergoeding. U ontvangt de
rentevergoeding ieder jaar gedurende
de looptijd van het project. Na 5 jaar
kunt u uw inleg terug krijgen.

Inschrijfperiode Sinneficaten
Duurzaam Wergea plaatst 309
zonnepanelen en geeft daarom minimaal
300 en maximaal 700 Sinneficaten uit. U
heeft de mogelijkheid om één of meerdere
van deze Sinneficaten aan te schaffen. De
inschrijfperiode loopt van 2 oktober 2019
tot 16 oktober 2019. Betalingsverzoeken
worden gestuurd in de periode 31 oktober
2019 tot 1 november 2019. Na ontvangst
van de betaling is de toekenning van de
Sinneficaten definitief. De uitgifte van de
Sinneficaten vindt plaats in de periode
1 november 2019 tot en met 16 oktober
2019.

Uw deelname
U kunt in principe onbeperkt deelnemen in
dit project. Voor hoeveel u wilt deelnemen
is geheel afhankelijk van hoeveel geld u
beschikbaar heeft om in te leggen. Let wel
dat u het geld tenminste vijf jaar niet kunt
gebruiken omdat de coöperatie
een meerjarige overeenkomst met u
aangaat om het geld te gebruiken voor
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de aanschaf van de zonnepanelen. Uw
deelname is niet gekoppeld aan uw adres
of aan uw energieverbruik thuis. Daarom
kunt u wanneer u verhuist gewoon blijven
deelnemen aan het project.

Kosten incl. lidmaatschap
Het project staat open voor de leden van
de coöperatie. Voor dit lidmaatschap van
de coöperatie betaalt u € 4,- per jaar. Voor
deelname aan het project betaalt u voor
één Sinneficaat € 100,-.

Looptijd Sinneficaat
Een Sinneficaat loopt minimaal 5 jaar. Na
afloop kunnen Sinneficaten in zijn geheel
worden afgelost. Dit kan op initiatief van
de coöperatie, maar ook op verzoek van
de participant. De verzoeken worden
jaarlijks behandeld door het bestuur van
de coöperatie. Het proces van aflossing is
uitgebreid beschreven in artikel 5.3. van het
participatiereglement van de coöperatie.

Aflossing Sinneficaten
De aflossing van de Sinneficaten vindt
plaats conform artikel 5.1 van het
participatiereglement; de hoofdpunten
zijn:

•

Certificaten hebben een looptijd van
minimaal 5 jaren. Eerst na verloop van die 5
jaren kunnen Sinneficaten worden afgelost

•

Aflossing kan geschieden op initiatief van de
coöperatie, op verzoek van de participant of
verzoek tot onmiddelijke aflossing.

Rentevergoeding
De coöperatie ontvangt voor de exploitatie
van de zonnepanelen-installatie de SDE+
subsidie. Hierdoor kan de coöperatie
over de Sinneficaten een jaarlijkse
rentevergoeding van 2,5% betalen. Deze
wordt jaarlijks op 1 november van het
betreffende jaar aan u overgemaakt op
het rekeningnummer dat bij de coöperatie
bekend is.
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Financiën en investeringen
Waarin investeert de cooperatie?
De coöperatie investeert in 309 zonnepanelen. Deze worden geïnstalleerd door
Groenleven. Daarnaast investeert de coöperatie in juridische kosten zoals het
notarieel laten vastleggen van de afspraken met de locatie eigenaar. Ook investeert de
coöperatie in informatiebijeenkomsten en communicatie materiaal. Daarnaast heeft
de coöperatie ECoop gevraagd voor advies en ondersteuning.

Hoe gaat de coöperatie dit financieren?
Uitgangspunt is dat de coöperatie tenminste 300 Sinneficaten gaat uitgeven. Daarmee
wordt € 30.000,- opgehaald bij de leden van de coöperatie. Daarnaast heeft de
cooperatie een bijdrage van € 3.500,- ontvangen van de Wergeaster Middenstand
en een bedrag van € 5.000 uit het Rabobank CoöperatieFonds. Mocht er meer
vraag naar Sinneficaten dan de beschikbare 300, dan de coöperatie tot maximaal
700 Sinneficaten uitgeven. De overige benodigde financiering kan extern worden
aangetrokken.
De begroting van de investering en de financiering treft u aan in de onderstaande
tabel.

Investerings- & financieringsbegroting Coöperatie Duurzaam Wergea U.A.
Investeringsbegroting
Aanschaf opwekinstallatie

Financieringsbegroting
€ 72.400

Inleg deelnemers

Juridische kosten

€ 1.000

(300 Sinneficaten x € 100)

Communicatie kosten

€ 1.500

Externe financiering

Externe ondersteuning

€ 3.750

Overige bijdragen

Totaal

12

€ 78.650

Totaal

€ 30.000
€ 40.150
€ 8.500
€ 78.650
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Financiën en investeringen
Hoe ziet de exploitatiebegroting eruit?
Naast de begroting van de investering en de financiering, heeft de coöperatie
een exploitatiebegroting opgesteld. Hierin is een begroting gemaakt van de
jaarlijkse uitgaven en opbrengsten. Om eventuele schade aan derden waarvoor
de coöperatie aansprakelijk gesteld wordt af te dekken, sluit de coöperatie een
aansprakelijkheidsverzekering af. Daarnaast sluit de cooperatie een product- en een
productieverzekering af, om schade aan de zonnepanelen-installatie af te dekken.
Voor het gebruik van het dak van de locatie eigenaar, wordt een jaarlijkse dakhuur
betaald. Voor de aansluiting aan met elektriciteitsnet wordt een jaarlijkse vergoeding
betaald aan de netbeheerder en voor het bemeteren van de opgewekte stroom
een vergoeding aan het meetbedrijf. In de begroting is rekening gehouden met
een annuïtaire aflossing van de financiering tegen maximaal 3,5%. Daarbij wordt de
eerste vijf jaren de externe financiering afgelost en daarna kunnen de participanten
een verzoek tot aflossing indienen bij de coöperatie. Om de financiering van de
coöperatie bij te houden is een post van € 750 opgenomen, naast een post van € 500,onvoorzien. Alle kosten worden jaarlijkse geindexeerd met 2%.
Naast de uitgaven bestaan de inkomsten uit de verkoop van de opgewekte stroom, de
SDE+ subsidie en een vergoeding voor Garantie’s van Oorsprong. Uitgangspunt is dat
jaarlijkse 98.880 kWh’s worden opgewekt door de zonnepanelen-installatie met een
natuurlijke degradatie van 0,80% per jaar.
De coöperatie verwacht jaarlijkse ongeveer €3.000,- over te houden om te kunnen
investeren in nieuwe projecten.
De exploitatiebegroting van de eerste 3 jaar treft u aan in de tabel op de rechter
pagina.
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Exploitatiebegroting Coöperatie Duurzaam Wergea U.A.
Kosten

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Verzekeringen

€ 351

€ 358

€ 365

Administratie kosten

€ 750

€ 765

€ 780

€ 1.236

€ 1.236

€ 1.236

Vergoeding locatie eigenaar
Kosten aansluitdienst
Rente en aflossing lening
Onvoorzien
Totaal
Opbrengsten

€ 426

€ 435

€ 444

€ 5.909

€ 5.909

€ 5.909

€ 500

€ 500

€ 500

€ 9.172

€ 9.203

€ 9.234

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Stroom opbrengst in kWh

98.880

98.089

97.298

Stroom opbrengst in €

€ 3.955

€ 3.927

€ 3.898

SDE+ bijdrage

€ 7.891

€ 7.891

€ 7.891

Vergoeding GVO
Totaal
Kosten - opbrengsten

€ 494

€ 491

€ 487

€ 12.340

€ 12.309

€ 12.276

€ 3.168

€ 3.106

€ 3.042
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Hoe kan ik meedoen?

W

ilt u deelnemen aan het project "Sinnestroom Trije Hikken",
stuur dan een getekende participatieovereenkomst naar:
Coöperatie Duurzaam Wergea U.A.
De Skuorre 5
9005 RR Wergea

De inschrijfperiode loopt van 2 oktober 2019 tot 16 oktober 2019.
Betalingsverzoeken en participatieovereenkomsten worden gestuurd in de
periode 31 oktober 2019 tot 1 november 2019. Na ontvangst van de betaling
is de toekenning van de Sinneficaten definitief. De uitgifte van de Sinneficaten
vindt plaats in de periode 1 november 2019 tot en met 16 oktober 2034.

Rentevergoeding van 2,5%
Na ieder opwekjaar ontvangt de coöperatie een vergoeding van de Rijksoverheid
voor het feit dat er duurzame energie is opgewekt met de zonnepanelen
installatie. Nadat de coöperatie deze SDE+ bijdrage heeft ontvangen wordt uw
rentevergoeding van 2,5% naar u overgemaakt op het rekeningnummer welke
bekend is bij de energie coöperatie.

Terugbetaling investering
Aan het einde van de looptijd van het project, dus na minimaal 5 jaar en maximaal
15 jaar ontvangt u uw inleggeld terug van de coöperatie.

Vragen?
Heeft u vragen over het project? Lees dan de veelgestelde vragen en de bijlagen op
de volgende pagina’s.
Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Mail uw vraag dan naar info@
duurzaamwergea.nl.
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Veelgestelde vragen
Wat is de SDE+ regeling?
In de volksmond wordt de regeling
Stimulering Duurzame Energie genoemd.
Met SDE+ wil de overheid het opwekken van
duurzame elektriciteit stimuleren. Dankzij
deze regeling ontvangen Eigenaren van
zonnepaneleninstallaties die de subsidie
hebben aangevraagd in een bepaalde
openstellingsronde een vast bedrag aan
subsidie per opgewekte kWh. Voorwaarde
is wel dat je een grootverbruikaansluiting
dient te hebben op locatie. Dit is een
aansluiting groter dan 100 kVa.
Voor uw deelname in het project ontvangt
u Sinneficaten. Iedere Sinneficaat
vertegenwoordigt een bedrag van €100,-.
Wanneer u bijvoorbeeld 10 Sinneficaten
aanschaft dan zorgt u er met uw bijdrage
van €1.000,- voor dat de zonnepanelen
geplaatst kunnen worden. U ontvangt
over uw inleg een vooraf vastgestelde
rentevergoeding.

Wat is het maximale aantal
Sinneficaten waamee ik kan
deelnemen?
U kunt in principe onbeperkt deelnemen in
dit project. Voor hoeveel u wilt deelnemen
is geheel afhankelijk van hoeveel geld u
beschikbaar heeft om in te leggen. Let wel
dat u het geld een tijdje niet kunt gebruiken
omdat de coöperatie een meerjarige
overeenkomst met u aangaat om het geld
te gebruiken voor de aanschaf van de
zonnepanelen.
18

Wie is de eigenaar van de
zonnepanelen?
De coöperatie is gedurende de looptijd van
het project, maximaal 16 jaar, eigenaar van
de zonnepanelen installatie. Er wordt door
de energie coöperatie een Akte van Opstal
gevestigd waarmee de energie coöperatie
voor maximaal 16 jaar het recht heeft om
het dak te gebruiken.

Ik heb al zonnepanelen op
mijn eigen dak. Kan ik dan nog
deelnemen aan het project?
Deelname aan dit project is een financiële
participatie en staat los van van uw eigen
zonnepanelen.

Hoe ontvang ik mijn
rentevergoeding?
Na ieder opwekjaar ontvangt de
coöperatie de exploitatiesubsidie van de
Rijksoverheid. Dit is de SDE+ subsidie die
de coöperatie aangevraagd en toegewezen
gekregen heeft. Na het ontvangen
van deze exploitatiesubsidie kan de
rentevergoeding voor de participanten
worden uitbetaald. De rentevergoeding
wordt middels een bankbetaling
overgemaakt naar de participanten op
de bij de energiecoöperatie bekende
rekeningnummers.

Wat betekent die afbeelding op de
voorpagina over geen AFM-toezicht?
Wanneer een
organisatie
beleggingen of
aandelen uitgeeft
dient deze onder toezicht te staan van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De organisatie dient een prospectus in
te leveren bij de AFM. Een prospectus
is een document met daarin alle ins
en outs rondom de beleggingen of
aandelen (Sinneficaten). De AFM
beoordeelt vervolgens aan de hand
van deze prospectus of de belegging
goedgekeurd wordt en daarmee dus veilig
is. Voor sommige aanbiedingen geldt een
vrijstelling van deze prospectusplicht.
Bijvoorbeeld als de belegging aan minder
dan 150 personen wordt aangeboden en
voor niet-commerciële instellingen, zoals
Coöperatie Duurzaam Wergea U.A.

Wat gebeurt er met de Sinneficaten
wanneer ik wil verhuizen?
Het bezit van Sinneficaten is
voorbehouden aan leden van de
coöperatie Duurzaam Wergea. Het
werkgebied van de coöperatie is Wergea,
Warstiens, Eagum en Domwier. Mocht u
binnen deze kernen verhuizen, kunt u
gewoon blijven deelnemen aan het
project. U ontvangt ieder jaar de
rentevergoeding. Uw deelname is niet
gekoppeld aan uw adres of aan
bijvoorbeeld uw energieverbruik thuis.
Mocht u verhuizen naar een andere
plaats, dan is het conform het (nog vast te
stellen) huishoudelijke reglement niet
mogelijk om lid te blijven en zult u de
Sinneficaten te koop aan moeten bieden.

Zijn de door mij aangeschafte
Sinneficaten verhandelbaar?
Ja, de Sinneficaten zijn overdraagbaar.
Wilt u de Sinneficaten overdragen naar
iemand anders dan dient u dat schriftelijk
te verzoeken bij het bestuur van de
coöperatie. Deze nieuwe houder dient
echter wel lid te zijn van de coöperatie. Het
bestuur belist daarna over de overdracht.
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Wat zijn de risico's?
Zijn er risico's verbonden wanneer
ik deelneem aan dit collectieve
zonnedak?
De voornaamste risico's die zijn verbonden
aan uw deelname in dit project betreffen:
- Jaarlijkse variatie zonuren
- Stroomprijs fluctuatie
- Onvoorziene omstandigheden installatie

Wat als de zon niet schijnt?
Als de zon niet schijnt wordt er minder
energie opgewekt. Echter, de verwachte
opgewekte energie van het project is
gebaseerd op een langjarig gemiddelde
aantal zonuren. Mocht na 15 jaar nog niet
het aantal kWh opgewekt zijn waar de SDE
+-beschikking voor staat, dan is er binnen
deze subsidie de mogelijkheid om deze in
het 16e jaar op te wekken.

Wat gebeurt er als de stroomprijs
daalt of stijgt?
De energie die wordt opgewekt met de
zonnepanelen verkoopt de coöperatie aan
het energiebedrijf X. De SDE+-subsidie vult
dit aan tot een bedrag van 10,6 cent per
kWh. Mits de coöperatie de stroom tegen
een marktconformtarief verkoopt, is de
prijs per kWh zo goed als stabiel.
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Wat gebeurt er bij diefstal van de
installatie?
De installatie wordt geplaatst op
privéterrein van de locatie eigenaar.
Wanneer iemand de installatie of een deel
daarvan steelt, maakt de coöperatie
aanspraak op de verzekering die hiervoor
afgesloten is. In de bijlage vindt
u meer informatie over de afgesloten
verzekeringen.

Wat gebeurt er als de installatie
beschadigd raakt?
Het kan voorkomen dat er schade ontstaat
aan de installatie. Bijvoorbeeld door
technische mankementen, natuurgeweld,
handelen door derden of door eigen
handelen. De coöperatie sluit verzekeringen
af, die aangesproken worden wanneer er
schade ontstaat aan de installatie. In de
bijlage vindt u meer informatie over de
afgesloten verzekeringen.
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Bijlage - Doet u mee met
Sinnestroom Trije Hikken?
Wilt u samen met Coöperatie Duurzaam Wergea U.A. lokaal
duurzame energie opwekken?

Wilt u een verwachte jaarlijkse rentevergoeding ontvangen
de komende 15 jaar?

Wilt u een hoger verwacht rendement op uw spaargeld dan

U gaat voor lokale duurzame energie en u accepteert
dat het daadwerkelijk verwachte financieel voordeel
afhankelijk is van:
1. De ontwikkeling van de stroomprijs;
2. De zonuren.
3. Onvoorziene omstandigheden

Dan is Het project "Sinnestroom Trije Hikken" niet geschikt voor u.

Wilt u samen met Coöperatie Duurzaam Wergea U.A. ervoor
zorgen dat energiegelden terugvloeien naar onze regio?

Doe dan mee met één of meerdere Sinneficaten in
Het project "Sinnestroom Trije Hikken"
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Bijlage - Stimulering Duurzame Energie
SDE+ subsidie
De SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) regeling richt zich op bedrijven en (nonprofit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land,
meer en waterkering) en zon. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in
Nederland.
Openstellingsrondes en budget
Jaarlijks zijn er twee openstellingsrondes voor de huidige manier waarop de SDE+
regeling is ingedeeld. Op 10 juli 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer
over de uitgangspunten van de SDE+ najaar 2019. Deze openstellingsronde
wordt als voorbeeld gebruikt voor de wijze waarop de SDE+ regeling werkt. In de
openstellingsronde van het najaar 2019 is € 5 miljard beschikbaar.
Verschillende fases
Er kon voor de najaarsronde van 2018 subsidie worden aangevraagd van 2
oktober 2018, 9:00 uur tot 8 november 2019, 17:00 uur. Tijdens desbetreffende
openstellingsronde kon er in drie verschillende fases subsidie worden aangevraagd.
Hieronder het openstellingsschema plus de beschikbare subsidiebedragen per kWh
aan duurzaam opgewekte elektriciteit:

2018

Fasegrens hernieuwbare
elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fase 1: 2 oktober, 9:00 uur tot 15 oktober, 17:00 uur.

€0,090

Fase 2: 15 oktober, 17:00 uur tot 29 oktober, 17:00 uur.

€0,106

Fase 3: 29 oktober, 17:00 uur tot 8 november, 17:00 uur.

€0,106
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Beschikking en uitvoering
Na indienen van de SDE+ aanvraag in desbetreffende openstellingsronde wordt
er gekeken of de projecten in aanmerking komen voor SDE+ subsidie. Wanner er
meer aanvragen zijn binnengekomen dan dat er budget beschikbaar is dan geldt de
volgorde van binnenkomst welke projecten wel en geen subsidie ontvangen. Wanneer
de subsidie wordt toegekend aan een project, of afgewezen wordt, dan ontvangt
de aanvrager hierover schriftelijk bericht. Na het ontvangen van de schriftelijke
beschikking kan het project binnen een bepaalde termijn worden uitgevoerd.
Exploitatiesubsidie
Wanneer de SDE+ subsidie is toegekend en de zonnepanelen installatie is gerealiseerd
kan worden gestart met het opwekken van duurzame energie. De subsidie die je
ontvangt van de rijksoverheid is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat je als
ontvanger gedurende het jaar een voorschot uitbetaald krijgt. Vervolgens vindt er na
ieder jaar een definitieve afrekening plaats.
Duurzaam Wergea
Voor het project Sinnestroom Trije Hikken is in het najaar van 2018 in fase 3 een SDEsubsidie toegekend van € 0,106 per KWh en is een beschikking ontvangen. De looptijd
van de subsidie is 15 jaar.
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Bijlage - Verzekeringen
Schade aan de geplaatste installatie kan op vele manieren ontstaan.
Schade kan ontstaan door technische mankementen, natuurgeweld,
handelen door derden of door eigen handelen. Wanneer de situatie
zich voordoet dat de installatie beschadigd raakt dan wordt er
aanspraak gemaakt op één van de hiervoor afgesloten verzekeringen.
Onderstaande verzekeringen worden afgesloten door de coöperatie.
Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de
verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. De
aansprakelijkheidsverzekering die de coöperatie afsluit is bedoeld
voor de energiecoöperatie zelf. Als bij schade blijkt dat op wat voor
manier dan ook de coöperatie enige schuld heeft dan wordt er
aanspraak gemaakt op de aansprakelijkheidsverzekering en de schade
hieruit vergoed.
Productverzekering
De zonnepaneleninstallatie zelf wordt verzekerd met een
productverzekering. Er kan schade ontstaan aan de zonnepanelen
of de omvormers. Wanneer de installatie beschadigd raakt door
bijvoorbeeld diefstal of natuurgeweld dan zal er aanspraak gemaakt
worden op deze verzekering.
Productieverzekering
De zonnepaneleninstallatie wekt energie op door middel van
zonlicht. Wanneer de installatie om wat voor reden dan ook kapot is
wordt er logischerwijs geen energie opgewekt. Dit betekent dat de
coöperatie minder stroominkomsten ontvangt. Om dit te voorkomen
wordt er productieverzekering afgesloten. Wanneer de zonnepanelen
installatie een bepaalde periode niet produceert, dan worden de
misgelopen stroominkomsten van de coöperatie gedekt uit deze
verzekering. Hiermee wordt ten tijde van uitval van de installatie het
verlies in productie gecompenseerd.
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Bijlage - Fiscale aspecten
deelname coöperatie
Deze bijlage is bedoeld voor particulieren
en ondernemingen die deelnemen aan
dit project. Deze bijlage is niet bedoeld
voor maatschappelijke instellingen zoals
(sport)verenigingen, kerken, scholen en
dorpshuizen. Als u een maatschappelijke
instelling bent, neem dan voor vragen of
advies voor de juiste verwerking van uw
deelname aan de coöperatie contact op
met uw belastingadviseur.
Uw deelname aan het project moet u
verwerken in uw inkomstenbelasting
aangifte. Hoe u uw lidmaatschap moet
verwerken in de aangifte inkomsten
belasting is afhankelijk van een aantal
aspecten. Hierbij is onder andere van
belang of u deelneemt als particulier of
uit hoofde van uw onderneming. Ook is
het van belang voor welk percentage u
deelneemt in de coöperatie.
Box 1 als ondernemer
Ondernemers (bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma,
maatschap) kunnen eveneens lid worden
van de coöperatie. De deelname kan voor
ondernemers in de inkomstenbelasting
verwerkt worden als privé-, keuze- of
ondernemingsvermogen. Wanneer
deelname aan dit project wordt betaald
vanaf de zakelijke rekening
dan wordt uw deelname aangemerkt als
ondernemingsvermogen.
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Box 2 als particulier
Indien u deelneemt als particulier behoort
uw deelname tot uw box 2-vermogen
als uw lidmaatschap recht geeft op ten
minste één van onderstaande criteria:
ten minste 5% van de jaarwinst van de
coöperatie;
• ten minste 5% van wat bij liquidatie
van de coöperatie wordt uitgekeerd;
• het uitbrengen van ten minste 5%
van de stemmen in de algemene
ledenvergadering van de coöperatie;
In deze gevallen kwalificeert u deelname
als ‘aanmerkelijk belang’ in de coöperatie
voor de inkomstenbelasting en behoort
uw deelname tot uw box 2-vermogen.
In de meeste gevallen betekent dit dat
wanneer u meer dan 5% van het totaal
aantal zonnepanelen verwerft, u uw
belang kwalificeert als ‘aanmerkelijk
belang’.
Bij een aanmerkelijk belang zijn
uitkeringen van de coöperatie aan de
leden belast met 25% inkomstenbelasting
als ‘regulier voordeel’. Daarnaast is
ook de eventuele meerwaarde bij het
overdragen van uw deelname belast met
25%. Dit vervreemdingsvoordeel wordt
berekend door de vervreemdingsprijs te
verminderen met de verkrijgingsprijs.

Box 3 als particulier
Indien u deelneemt als particulier en er geen sprake is van een ‘aanmerkelijk belang’
behoort uw deelname tot uw box 3-vermogen. Dat betekent dat u de waarde van het
economisch verkeer van uw deelname moet meenemen in de rendementsgrondslag
voor het inkomen uit sparen en beleggen. De waarde wordt bepaald overeenkomstig
de statuten en de participatieovereenkomst.
Tot en met 2016 moest u 1,2% inkomstenbelasting betalen over uw box 3-inkomen.
Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over het
inkomen uit uw vermogen. Er zijn drie schijven voor het berekenen van het fictief
rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting.
De Belastingdienst schrijft hierover: "Wij gaan ervan uit dat u meer rendement op uw
vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaan wij ervan uit dat u bij
een hoger vermogen meer belegt dan spaart.Bij iedere volgende schijf gebruiken wij
daarom een hoger percentage om het rendement over uw vermogen te berekenen.
Opbouw belastingschijven
U bent echter geen box 3-belasting verschuldigd, indien uw totale box 3-vermogen
per peildatum 1 januari (bezittingen minus schulden) lager dan de geldende box
3-vrijstelling. In 2019 is de geldende box 3-vrijstelling:

•
•

€ 30.360 zonder fiscale partner
€ 60.720 met fiscale partner

Op de volgende pagina’s kunt u een beslisboom vinden waarin u voor uzelf kunt
bepalen in welke belastingbox uw deelname verwerkt dient te worden.

Deze informatie is slechts informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend voor uw specifieke situatie. Neem voor vragen of advies voor
de juiste verwerking van uw deelname van de coöperatie contact op met uw
belastingadviseur.
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Bijlage - Inkomstenbelasting
Bent u een particulier of
een ondernemer?

Heeft u uw financiële
participatie betaald van
uw zakelijk rekening?

Box 1 –
Ondernemingsvermogen
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Particulier

Heeft u recht op 5% van wat bij liquidatie van
de coöperatie wordt uitgekeerd?

Heeft u 5% van de stemmen in de algemene
ledenvergadering van de coöperatie?

Box 2:
U heeft een aanmerkelijk belang in de coöperatie. Bij een
aanmerkelijk belang zijn uitkeringen van de coöperatie aan de
leden belast met 25% inkomstenbelasting als ‘regulier voordeel’.
Daarnaast is ook de eventuele meerwaarde bij het overdragen van
het lidmaatschap belast met 25%.

Heeft u recht op tenminste 5% van de
jaarwinst van de coöperatie?

Box 3:
Zie de voorgaande pagina voor de opbouw
van de belastingschijven van Box 3.
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Meer weten?
Coöperatie Duurzaam Wergea U.A.
De Skuorre 5
9005 RR Wergea
www.duurzaamwergea.nl
info@duurzaamwergea.nl

