
Allereerst onderzoeken:
1. Is het dak sterk genoeg
2. Hoeveel m2 is er beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen.
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VVE

Optie A Optie B Optie C

Gemeenschappelijk 
verbruik

Bewoners/eigenaren  
appartementen verbruik

Ieder voor zich op het  
gezamenlijk dak is GEEN 
optie. 
Aansluitproblematiek
Arbeidskosten
Aparte omvormers
Onderhoud
Verschil in opbrengst
Wat te doen als dak ruimte 
te klein is of als iedereen 
(nog) niet mee wil doen.

Groot verbruikers 
aansluiting

Klein verbruikers 
aansluiting

Geen deelname  
PCR zelf plaatsen 
SDE aanvragen

Zelf plaatsen
Geen BTW terug Deelnemen aan PCR

Geschikt eigen dak Geen (geschikt) eigen dak



Informatie behorende bij schema VVE
Optie A (grootverbruikers aansluiten op eigen dak)
• SDE aanvragen kan 2x per jaar, eerst volgende toewijzing is voorjaar 2020.

• SDE is nodig om enigszins rendabel op te wekken (wel als er sprake is van investerings-

aftrek (IA) en Energie Investeringsaftrek (EIA).

• Laat daksterkte berekenen.

• Wordt niet gesaldeerd.

• BTW terug ontvangen gaat meestal niet op bij VVE.

• Zorgen en onderhoud voor rekening van VVE.

• Levensduur panelen ongeveer 40 jaar, m.a.w. lang genieten.

• Deelname aan een Postcoderooscoöperatie nie toegestaan.

• Kosten aanvraag SDE komt uit rond 1.250,-. Een nadeel bij kleine installaties.

Optie B (kleinverbruikers aansluiting op eigen dak)
• Laat daksterkte berekenen.

• Wordt gesaldeerd, wijzigt in 2023, zomers opgewekt zomers te verbruiken,

• zomers opgewekt niet ‘s winters te verbruiken, prijs verschil.

• BTW terug ontvangen gaat meestal niet op bij VVE.

• Zorgen en onderhoud voor rekening van VVE.

• Levensduur panelen ongeveer 40 jaar, m.a.w. lang genieten.

• Optie C ook mogelijk eventueel in combi met optie B.

Optie C (kleinverbruikers aansluiting op eigen dak)
• Panelen op dak van een ander.

• Wordt niet gesaldeerd.

• Investering in Coöperatie is zonder BTW. Coöperatie krijgt alloe BTW terug.

• Geen zorgen en onderhoud voor rekening van VVE.

• Looptijd Coöperatie om van duurzame energie te profiteren is 15 jaar.

• Gehele looptijd alles gegarandeerd verzekerd en onderhouden, m.a.w bijna geen risico, 

wel de lusten maar niet de lasten.

• Bewoners/eigenaren van appartementen zijn dakloos, dus kunnen in principe op het 

gezamenlijke dak geen eigen panele plaatsen. Iedere bewoner/eigenaar kan voor zichcelf 

beslissen.

• Geen gedoe in/op en aan het gebouw.

• Rendement voor deelname aan een PCR komt momenteel uit tussen de 4 en 5 % jaar-

lijks, is geen vast rendement.

• Via de Coöperatie maak je gebruik van finciele bijdrage vanuit Stichting Zeeuwse publieke 

Belangen (SZPB) en Zeeuws Klimaat Fonds (ZKF), in totaal ong 7.500,-

• Afhankelijk van openstaande Coöperatie in en om de postcode van vestiging.

• Wordt bij VVE gezien als vooruitbetaalde energie kosten, wettelijk geaccodeerd.

• Opbrengst bestaat uit 2 delen:

 1. Uitkering van de opgewekte stroom minus kosten via de Coöperatie  

 (ong. 1%)

 2. Korting Energiebelasting plus BTW via de energie maatschappij  

 (ong 3 a 4%)

• Deelnemen kan voor bijna alle energie leveranciers (wel even checken).

• Je mag meedoen per aansluiting tot max. 10.000 kWh (de1e schijf van de Energie Belas-

ting)

• Indien een VVE meerdere aansluitingen heeft mag de deelname nooit meer dan 20% van 

de Coöperatie zijn, in kWh komt dat uit op ong. maximaal 15.000 kWh per deelnemer.

• Mocht het dak van het gebouw groot genoeg zijn voor 1 Coöperatie (ong. 450m2) dan 

kan er voor gekozen worden een Coöperatie op te richten, zodat o.a. alle onderliggende 

appartementen mee kunnen doen en de VVE en het overige gewoon proberen bij andere 

deelnemers te realiseren.

• De VVE stelt het dak niet beschikbaar en heeft na 15 jaar een installatie op dak, die 

jaarlijks ruim 70.000 kWh opwekt. Dan zou het eigen verbruik gerealiseerd worden en kan 

het overschot als inkomsten gezien worden voor de VVE, m.a.w wellicht lagere service 

kosten.
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