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Beste leden,
We hebben een fantastisch jaar achter de rug. De zon scheen uitbundig en dat was dan ook terug te
zien in de opbrengst, namelijk 25 MWh1 meer dan was geprognosticeerd.
Het bestuur komt nog steeds iedere maand bijeen, enerzijds omdat er altijd wel aandachtspunten zijn
en anderzijds omdat we de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie op de voet volgen.
Daarnaast zijn we voorzichtig aan het kijken naar een dak voor nieuwe zonnepanelen en heeft de
ontwikkeling van warmtepompen ook onze aandacht.
Begin november heeft u een mail van het Zonnecollectief ontvangen waarin u gevraagd werd de
gegevens van uw energieleverancier te updaten. Dit in verband met de teruggave energiebelasting via
uw energieleverancier. En dat is dan ook het voordeel wat u geniet door lid te zijn van het
Zonnecollectief. De energiebelasting voor 2018 is vastgesteld op € 0,12654/kWh inclusief Btw.
Omdat er af en toe wat vragen zijn van mensen over hoe zij de opbrengst van de zonnepanelen terug
kunnen zien in hun energienota, besteden wij in deze nieuwsbrief aandacht aan het principe van de
postcoderegeling geldend voor het Zonnecollectief Tuindorp Hengelo.
De uitleg is als volgt:
Op uw eigen energienota is niets te zien m.b.t. de opbrengst van de zonnepanelen, c.q. terugbetaling
van de energiebelasting. Ons Zonnecollectief is eigenaar van de zonne-installatie en krijgt per maand
van Greenchoice een energienota.
Op het dak van de Klokstee liggen 682 panelen van ons Zonnecollectief, die zonlicht omzet in
elektriciteit. Deze elektriciteit verkoopt het Zonnecollectief aan Greenchoice. De opbrengst is ter
dekking van de kosten van onderhoud, verzekeringen, website, bijeenkomsten en incidentele kosten.
In de jaarrekening van het Zonnecollectief kunt u de kosten en de opbrengst nazien:
(www.zonnecollectieftuindorphengelo.nl).
Wat is dan het voordeel voor u?
Het voordeel voor de leden van het Zonnecollectief is dat zij de volledige energiebelasting terugkrijgen
over het eigen verbruik, ongeacht wat de panelen omzetten. Behalve als de opbrengst van uw
panelen meer is dan het eigen verbruik en er verandert er in de nabije toekomst weinig in uw
thuissituatie, dan is het verstandig om één of meer participaties van de hand te doen.
Indien het Zonnecollectief ‘winst’ maakt doordat de opbrengst van de panelen veel meer bedraagt dan
de structurele kosten + iets van een reserve opbouwen, dan komt dit in principe toe aan de leden. We
willen dan ook niet van ‘winst’ spreken want dat is niet de opzet van het Zonnecollectief. Het bestuur
doet dan een voorstel aan de leden voor de besteding van energieopbrengst. In de algemene
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ledenvergadering van juni dit jaar is dit onderwerp aan de orde geweest. Er waren wat ideeën, maar
de meeste aanwezige leden waren voor teruggave aan de leden.
We zijn dan ook verheugd u te kunnen mededelen dat de opbrengst van de zonnepanelen en de
subsidie van de provincie Overijssel dit jaar leidt tot nogmaals een teruggave aan de leden van
€ 15,- per paneel.
Gezien de eerdere teruggave dit jaar van al € 15,- per paneel, komt dit op € 30,- per paneel in 2018.
Voorbeeld van 10 participaties
De opbrengst van de zonnepanelen in kWh in 2018 zal eind december ongeveer 200.000 kWh
bedragen (dit is van al die 682 panelen/participaties).
Per participatie is dat 200000/682= 293kWh.
De teruggave aan energiebelasting is dan: 0,12654 x 293 =€ 37,11 per participatie (paneel)
voor 10 participaties komt dit neer op:
2 x 15,- + 37,11 energiebelasting per participatie = € 67,11 x10 participaties= € 671,10
Wist u dat u bij uw belastingaangifte uw belegging in panelen in box 3 mee moet nemen?
Als u naar de website van ‘Hier opgewekt’ gaat dan kunt u daar ook de uitleg van de
teruggaveregeling lezen.
https://www.hieropgewekt.nl/regeling-verlaagd-tarief-postcoderoosregeling
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-hoe-werkt-verrekening-vanenergiebelasting

Zonnecollectief Tuindorp Hengelo
Zijn er vragen? Stuur een mail naar tuindorpzon@gmail.com
We checken regelmatig de mail, maar niet iedere dag.

