
Zonnepanelen op het dak van 

de Goede Herder School

10-03-2020 1



WAAROM?

• Vanwege het klimaat

• Om de school duurzaam te maken

• Voor je portemonnee

• Geen gedoe met uitzoeken 

• Geen gedoe met je eigen dak
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• De GHS-school bevindt zich in 

postcode - gebied 2411.

• Op de kaart zijn ook de 

aangrenzende gebieden gekleurd.

• Tezamen vormen deze gebieden de 

zogenaamde postcode-roos

• Iedereen die in dit gebied woont, 

kan deelnemen, en daarbij 

profiteren van de fiscale voordelen.
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De Postcode-roos
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• De coöperatie en de huizen van 

de deelnemers zijn weliswaar 

beide op het netwerk 

aangesloten, maar gebruiken 

niet noodzakelijk de stroom van 

de panelen.

• De coöperatie verkoopt de 

stroom. De opbrengst ongeveer 

6 ct/kWh.

• De deelnemer hoeft over de door 

‘zijn’ panelen geproduceerde 

kWh geen belasting te betalen: 

korting op de eigen rekening van 

12 ct/kWh 

De Postcode-roos

€0,06                 +         €0,12    =    €0,18
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Coöperatie Zon op Reeuwijk
…gaat overeenkomsten aan met verschillende partijen

• Bestuur GHS 

• Directie GHS

• Gemeente

• Zon op Nederland

• Greenchoice of….



HOE WERKT HET PRECIES?
• U tekent in voor een aantal panelen.

• Nadat de prijs definitief is tekent u definitief en betaalt u de coöperatie het 

bijbehorende bedrag en bent daarmee lid van de coöperatie

• Het bedrag wat overgemaakt is, is inclusief BTW

• Na ongeveer een half jaar krijgt u de BTW terug

• U sluit u aan bij een van de energieleveranciers waar Zon op Nederland een 

overeenkomst mee heeft, zoals Greenchoice, Qurrent, Engie of `….

• Die zorgt er jaarlijks voor dat de energiebelasting verrekend wordt met uw 

elektriciteitsrekening d.m.v. een creditnota. 

• Vervolgens krijgt u de opbrengst van de coöperatie van de verkoop van de 

opgewekte elektriciteit aan het net, na aftrek van de kosten.
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TERUGVERDIENTIJD 8 JAAR 
EN RENDEMENT 6% ?

• Een paneel levert gemiddeld 275 kWh per jaar. Dit levert dus 275 * 0,18 
= 49,50 Euro euro per paneel op. 
Daar komt nog een bonus van Greenchoice voor de coöperatie bij (voor 
leden die daar klant worden), en er gaan kosten voor beheer, 
verzekering en administratie van af. 
Per saldo resteert ongeveer 37,5 euro. Bij een aanschaf van 300 euro 
is de TVT 300/37,5 = 8 jaar.

• De panelen gaan wel 20 à 25 jaar mee. De postcode-roos regeling is 
bij de start voor 15 jaar gegarandeerd. Als we over 20 jaar het 
gemiddelde jaarlijkse rendement uitrekenen, is dit ongeveer 8 %.
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WAT IS DE STAND VAN 
ZAKEN? MAAR …
• Bestuur van de GHS-school en de directie zijn akkoord met het 

installeren van zonnepanelen. Ook de gemeente heeft geen bezwaar.

• De constructie is sterk genoeg.

• De offertes worden binnenkort opgevraagd

• De prijs verwachten we rond de 300 euro +/- 20 euro voor 300 Wp

panelen. Ex BTW, de BTW moet u wel voorschieten maar krijgt u 

ongeveer na een half jaar terug. energieopbrengst 275 kWh pj pp

• Na keus van de installateur bepalen we het bedrag per paneel en kunt 

de inschrijving definitief maken
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MAAR … ER ZIJN PLANNEN 
VOOR NIEUWBOUW

• De scholen worden over 9 à 10  jaar  ondergebracht in een nieuw 

gebouw, samen met de Speel en Werkhoeve en wellicht nog andere 

functionaliteiten.

• Dat betekent dat de panelen herplaatst zouden moeten worden

• Dat betekent extra kosten, panelen eraf, opslag, verlies opbrengst, 

panelen er weer op

• Daardoor rendement omlaag gaat

• Dat betekent dat er twee scenario’s zijn.
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SCENARIO 1: STOPPEN, ALS DE 
SCHOLEN NAAR NIEUWE 
LOCATIE GAAN.

• We stoppen na 9 à10 jaar en proberen de panelen te verkopen, voor de 

restwaarde. (We gaan er vanuit dat de panelen in ieder geval de 

demontagekosten opbrengen)

• Heeft geen invloed op de terugverdientijd

• Heeft wel invloed op het rendement dat zal dalen, afhankelijk van de 

restwaarde en het precieze tijdstip.

Er blijft nog over een rendement van 1 à 4 %. 
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SCENARIO 2: WE HERPLAATSEN 
DE PANELEN OP HET NIEUWE 
DAK EN/ OF ELDERS

• Door de extra kosten gaat het rendement ook hier naar beneden ca 

2 %, blijft nog over 6 %, hoewel de berekening veel onzekerheden 

bevat. Misschien kunnen de panelen niet allemaal herplaatst worden.

• Het heeft geen invloed op de terugverdientijd.
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CONCLUSIES

• Vanuit het oogpunt van het klimaat 

• Vanuit het oogpunt van de school

• Vanuit het oogpunt van uw portemonnee 

• Is het een goede zaak om mee te doen aan dit project.

• Ondanks de onzekerheid voor wat betreft het (financiële) rendement

(Dat zal variëren tussen de 1 en 6 %)
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VRAGEN?
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