Doe mee met een
zonnedak voor
Willem Tell

Informatiebrochure over inleg, inkomsten en risico’s

Zonnedak voor schietclub Willem Tell
120 zonnepanelen/StroomDelen
Dakoppervlak 264 m2
Prijs per StroomDeel €377
Opwek circa 37.000 kWh per jaar
Looptijd 15 jaar

Traais Energie Collectief
Inwoners van Terheijden, verenigd in het Traais Energie Collectief, werken samen aan een eigen, duurzame
energievoorziening voor ons dorp. Met zonne- en windenergie, en met lokale warmtebronnen willen we

energieprojecten realiseren waarvan we zelf eigenaar worden. We houden zelf de regie over onze energie in
handen, want leden van het Traais Energie Collectief krijgen zeggenschap over de projecten en de
opbrengst. Zo maken we ons dorp sterker. Iedereen uit Terheijden en omgeving kan lid worden en meedoen
met dit burgerinitiatief.

Zonnedak voor Willem Tell
Willem Tell

Het zonnedak voor schietclub Willem Tell is het eerste project van het Traais Energie Collectief. De
schietclub, gevestigd aan de Hoge Vaartkant 8, 4844 PT in Terheijden, stelt gedurende 15 jaar zijn dak ter
beschikking voor 120 zonnepanelen. Willem Tell krijgt hiervoor groene stroom in ruil. Coöperatie Traaise
Buurtstroom verkoopt de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit aan het Bredase energiebedrijf
Hezelaer.

Waarom meedoen?

Als deelnemer krijg je via de postcoderoosregeling korting op je energiebelasting en beslis je mee over de
opbrengst uit de stroomverkoop. Investeren in het project kan zo een mooi alternatief zijn voor
zonnepanelen op je eigen dak. Bovendien draag je een steentje bij aan de verduurzaming van je omgeving,
want jaarlijks gaan de zonnepanelen zo’n 37.000 kWh duurzame energie opwekken. Goed voor jou, voor
Willem Tell én voor Terheijden. We gaan ervanuit dat we het zonnedak begin zomer 2019 in gebruik kunnen
nemen.

Coöperatie Traaise Buurtstroom

Voor het project is op 28 februari 2019 de nieuwe coöperatie Traaise Buurtstroom U.A. opgericht. Deze
coöperatie geeft participaties met de naam StroomDelen uit aan haar leden. Leden worden eigenaar van het
zonnedak door in StroomDelen te investeren. Traaise Buurtstroom is een satellietcoöperatie van het Traais
Energie Collectief. De coöperatie is gevestigd op Zeggelaan 3, 4844SB in Terheijden.

Traaise Buurtstroom heeft een bestuur met daarin minstens één afgevaardigde van het Traais Energie

Collectief. Naast het zonnedak Willem Tell kunnen ook andere postcoderoosprojecten van het Traais Energie
Collectief in de coöperatie worden ondergebracht. Aan het lidmaatschap van de coöperatie is geen
contributie verbonden.
De informatie in deze brochure is gebaseerd op het StroomDelenreglement en de statuten van Traaise
Buurtstroom.

Geen toezicht AFM

Voor de uitgifte van de StroomDelen is geen vergunning- en prospectusplicht. De uitgifte valt niet onder het
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Er is geen goedgekeurde prospectus als bedoeld in hoofdstuk
5.1 van de Wet Financieel Toezicht, met gebruikmaking van de vrijstelling in artikel 5:3 lid 1 Wft.

Postcoderoosregeling

Het project zonnedak voor Willem Tell valt onder de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek, de

postcoderoosregeling. Het kabinet heeft deze regeling bedacht om het opwekken van lokale, duurzame
elektriciteit te stimuleren. De regeling geeft recht op korting op de energierekening als buurtbewoners
samen investeren in het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld in een zonnedak.
Over elke kWh die je thuis gebruikt betaal je energiebelasting. Voor elke kWh die jouw panelen op het dak
van Willem Tell opwekken krijg je hiervan vrijstelling. Omdat je minder belasting betaalt, wordt je
energierekening lager. De Belastingdienst garandeert dat deze afspraak 15 jaar lang geldt. De laatste tijd zijn
er berichten dat het belastingvoordeel voor huiseigenaren met zonnepanelen op hun eigen dak in de
toekomst vervalt. Daarom kiezen veel mensen nu voor de zekerheid van een coöperatief dak.

Afbeelding: Postcoderoosregeling in beeld

Voorwaarden voor deelname
• De postcoderoosregeling bepaalt dat deelnemers woonachtig moeten zijn in een specifiek
postcodegebied. Voor het zonnedak Willem Tell gaat het om de postcodes 4765, 4766, 4772, 4823,
4824, 4825, 4841, 4844, 4845, 4904 en 4911. Een deelnemer die na verhuizing buiten deze
postcoderoos woont, verliest het recht op vrijstelling van energiebelasting.

• Deelnemers worden lid van Coöperatie Traaise Buurtstroom U.A.
• Deelnemers kunnen met de postcoderoosregeling over maximaal 10.000 opgewekte kWh
energiebelasting terugvragen. Daarbij geldt dat je niet méér belasting terug kan vragen dan je over je
eigen elektriciteitsverbruik thuis betaalt. Deelname is dan ook gelimiteerd tot het eigen energieverbruik.
Wanneer je bijvoorbeeld 5000 kWh per jaar gebruikt, kun je over maximaal 5000 kWh energiebelasting
terugvragen.

• Alleen met een zogenaamde kleingebruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 Ampère kun je meedoen.
Ofwel: woningeigenaren, huurders en (meestal) winkels of kleine bedrijven.

• Een lidmaatschap van het Traais Energie Collectief is niet verplicht voor deelname aan het Zonnedak

Willem Tell. Ook inwoners van buiten Terheijden zijn van harte welkom om aan het project mee te doen,
mits zij wonen in het postcoderoosgebied. Een lidmaatschap stellen we uiteraard wel op prijs.

• Deelnemers hebben een contract bij een energieleverancier die de verrekening van de energiebelasting
ondersteunt.

Afbeelding: Postcoderoos zonneproject Willem Tell

Inleg
Stroomdeel

Deelnemers investeren in StroomDelen. De prijs van een stroomdeel is €377. Een StroomDeel
vertegenwoordigt de waarde van een zonnepaneel plus een deel van de projectkosten (voor onder meer
netinpassing, installatie en verzekering). Het zonnedak gaat bestaan uit 120 panelen. Het totaal aantal

beschikbare StroomDelen in deze aanbieding is 106. De overige 14 panelen wekken groene stroom op voor
schietclub Willem Tell.
Er geldt een maximum van 8 StroomDelen per deelnemer. Ondernemers kunnen investeren in maximaal
20% van het totaal aantal beschikbare StroomDelen.

Type zonnepaneel

Beoogde leden van Traaise Buurtstroom hebben tijdens een informatiebijeenkomst besloten welk type
zonnepaneel zij het meest geschikt vinden voor het zonnedak. De keuze is gevallen op een CanadianSolar
330 Wp paneel met stringomvormers. Dit paneel is relatief goedkoop. Het dak van Willem Tell ligt op het
zuiden en vol in de zon. Duurdere panelen, bijvoorbeeld met optimizers die zorgen voor een optimale
energieopbrengst als panelen deels in de schaduw liggen, zijn voor dit project niet nodig.

Inkomsten
Vrijstelling van energiebelasting

Deelnemers ontvangen voor de stroom die hun zonnepanelen op het dak van Willem Tell opwekken jaarlijks
een korting op hun energiebelasting. Deze korting bestaat uit een vrijstelling van energiebelasting van
€0,1193 (inclusief BTW) en 0,09863 (exclusief BTW) per kWh. Dit bedrag is gebaseerd op het

energiebelastingtarief in 2019 en kan jaarlijks fluctueren. De overeenkomst met de Belastingdienst vervalt
na 15 jaar. De verwachting is dat de zonnepanelen zo’n 20 jaar lang stroom produceren. Leden van Traaise
Buurstroom en Willem Tell beslissen samen wat er na 15 jaar met het zonnedak gebeurt.

Belastingaangifte

StroomDelen worden door de Belastingdienst gezien als vermogen. Bij je belastingaangifte moet je de
waarde van je Stroomdelen daarom optellen bij je vermogen. Je betaalt vermogensbelasting over dat

gedeelte van je vermogen dat hoger is dan het zogenaamde heffingsvrije vermogen. Om te bepalen of en
hoeveel vermogensbelasting je moet betalen, tel je de waarde van de StroomDelen die je op 1 januari van
het betreffende jaar in je bezit had op bij je overige vermogen. De totale waarde van je StroomDelen geef je
bij je belastingaangifte op in Box 3 onder overige bezittingen.

Projectwinst

Coöperatie Traaise Buurtstroom verkoopt de stroom die de zonnepanelen opwekken aan het Bredase
Energiebedrijf Hezelaer. Uit de opbrengst van de stroomverkoop betaalt de coöperatie de operationele
kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud en verzekeringen. Leden van Traaise Buurtstroom beslissen tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering of het deel dat, na aftrek van operationele kosten overblijft, wordt uitgekeerd.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van je investering ligt tussen de 10 en 12 jaar. Hoe snel je je inleg terugverdient hangt
onder meer af van hoeveel stroom je panelen opwekken. De terugverdientijd hangt verder af van de hoogte
van de stroomprijs en van de bestemming van de projectwinst.

Rekenmodule

In onze rekenmodule zie je wat de verwachte opbrengst van je panelen en de terugverdientijd van je inleg is.
Het verwachte aantal kWh per StroomDeel met ons type paneel is per jaar 306,90. In 2019 is de
energiebelasting (exclusief BTW) 0,09863 kWh. De jaarlijkse teruggave per StroomDeel is gelijk aan €30,27.
Over 15 jaar is de teruggave € 454,05, bij een inleg van €377 (prijs van een StroomDeel). In de rekenmodule
is naast de belastingteruggave ook de verwachte projectwinst meegenomen.
De rekenmodule gaat uit van prognoses. De werkelijke opbrengst kan hiervan afwijken. Je kunt aan dit
rekenvoorbeeld geen rechten ontlenen.

Verrekening energiebelasting met energiebedrijf
Energieleverancier

Een energieleverancier is niet verplicht om mee te werken aan de Regeling Verlaagd Tarief. Deelnemers die
klant zijn bij een energieleverancier die niet meewerkt krijgen de belastingvrijstelling niet verrekend.
Deelnemers kunnen in dat geval overstappen naar een energieleverancier die wel meewerkt. Een overstap
naar een andere energieleverancier dien je bij Traaise Buurtstroom te melden.
Een actueel overzicht van de energieleveranciers die meewerken vind je op
www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers.
Je energieleverancier, mits het bedrijf meewerkt aan de regeling, verrekent het belastingvoordeel op je
jaarafrekening. Voorwaarde is dat deze leverancier jaarlijks een opgave krijgt van de productie van je
zonnepanelen. Traaise Buurtstroom maakt hiervoor elk jaar een overzicht met de opbrengst per
StroomDeel. Elk lid krijgt een ledenverklaring met een opgave. Deelnemers melden deze opgave zelf aan
hun energieleverancier.

Overstappen op Traaise Energie

Het Traais Energie Collectief werkt aan een eigen energiebedrijf. Dit bedrijf gaat lokaal opgewekte,
duurzame stroom aanbieden aan inwoners van Terheijden. Deelnemers aan het zonnedak voor Willem
kunnen straks de primeur beleven. Ten tijde van de opening van het zonnedak hopen we zover te zijn en je
een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen. Overstappen op Traaise Energie heeft veel voordelen. Je

belastingteruggave wordt automatisch geregeld, je hebt hier dus geen omkijken naar. We gaan voor écht
duurzaam en lokaal: De Traaise stroom die je panelen bij Willem Tell opwekken gaat rechtstreeks naar je
eigen huis.

Risico’s
Investeren is nooit zonder risico. Dat geldt ook voor dit project. Hieronder vind je de belangrijkste risico’s op
een rij.

Zonuren

Niets zo veranderlijk als het weer. Als de zon minder vaak schijnt dan verwacht brengen de panelen minder
stroom op dan waar we in de prognose vanuit gaan. De terugverdientijd loopt in dat geval op. In het

financieel model gaan we uit van een gemiddeld aantal effectieve zonuren van 850 per jaar. Dit aantal is
veilig ingeschat. De kans dat dit aantal uur wordt gehaald is heel groot. Daarbij komt dat de opbrengst van
een zonne-installatie over het algemeen goed te voorspellen is.

Energiebelasting

De overheid stelt jaarlijks de belasting op energie vast. De afgelopen twintig jaar is deze belasting flink

gestegen, het kan echter ook gebeuren dat tot een verlaging van de energiebelasting wordt besloten. De
korting op de energiebelasting wordt minder als de energiebelasting lager wordt. Dit vormt een financieel
risico. Het is moeilijk te voorspellen hoe de energiebelasting zich de komende 15 jaar zal ontwikkelen. In het
financieel model gaan we uit van een gelijkblijvende energiebelasting.

Stroomprijs

Traaise Buurtstroom sluit een stroomovereenkomst met Hezelaer Energie voor de levering van de
opgewekte elektriciteit. In dit contract zijn de looptijd en een tarief per kWh vastgelegd. Aan het eind van de

looptijd volgen nieuwe onderhandelingen. Het overeengekomen tarief kan, afhankelijk van de markt, stijgen,
maar ook dalen. Dit vormt een risico voor de dekking van de operationele kosten van het project en de
mogelijke uitkering aan de leden.

Schade

Schade aan de zonne-installatie door bijvoorbeeld storm, blikseminslag of brand en het tijdelijke verlies aan
productie wordt gedekt door de opstalverzekering.

Functioneren zonnepanelen

Met de installateur van de zonnepanelen zijn afspraken gemaakt over de garantie als de panelen niet naar
behoren functioneren. Dit zijn fabrieksgaranties.

Faillissement Traaise Buurtstroom

Coöperatie Traaise Buurtstroom kent een uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Leden zijn bij een mogelijk
faillissement niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de coöperatie.

Inschrijving
Inschrijfprocedure

Heb je belangstelling om mee te doen met het zonnedak? Ga naar het inschrijfformulier op
www.traaisenergiecollectief.nl/traaise-buurtstroom
Inschrijven kan van 28 februari tot en met 22 maart 2019. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met het
StroomDelenreglement.
Per deelnemer geldt een maximum van 8 StroomDelen. Voor ondernemers geldt dat zij maximaal 20% van
het totaal aantal StroomDelen kunnen afnemen. De inschrijving wordt afgehandeld op volgorde van
binnenkomst.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvang je van Traaise Buurtstroom een bevestiging van je inschrijving. Na 25 maart
ontvang je een factuur met een betaaltermijn van twee weken. Na betaling ben je deelnemer en volgt
inschrijving in het StroomDelenregister. Deelnemers ontvangen hiervan een bevestiging.
Het project gaat alleen door als voor voldoende StroomDelen is ingeschreven. We gaan er op basis van het
financieel model van uit dat het project kan doorgaan als ten minste 80% van de StroomDelen is verkocht.
Ook is voor de doorgang van het project goedkeuring door de Belastingdienst vereist. We verwachten
inschrijvers rond eind april te kunnen informeren over het definitief doorgaan van het project. Als het project
niet doorgaat krijg je uiteraard je inleg terug.

Einde lidmaatschap

Het is leden toegestaan StroomDelen over te dragen. Deelnemers dienen zelf een nieuw lid aan te dragen
dat voldoet aan de eisen van het lidmaatschap. Traaise Buurtstroom neemt geen StroomDelen terug. Bij
overlijden van een lid gaat het lidmaatschap over op de rechtsopvolgers.

Contactgegevens
Coöperatie Traaise Buurtstroom U.A.
Zeggelaan 3

4844 SB Terheijden
www.traaisenergiecollectief.nl/traaise-buurtstroom
Voor vragen mail naar info@traaisenergiecollectief.nl

