
 

 

Terugblik op de ECC-bijeenkomst van 26 november 2013 

De eerste openbare bijeenkomst van het Energie Collectief Capelle op dinsdagavond 26 
november 2013 is zeer succesvol verlopen.  Zoals toegezegd op de  bijeenkomst, zijn de 
publicaties van de sprekers nu beschikbaar op de website . U kunt de presentaties down-
loaden op www.energiecollectiefcapelle.nl. Alle presentaties zijn in PDF-formaat en kun-
nen gemakkelijk worden gedownload op de eigen pc. 

De bijeenkomst in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel begon om 20.00 uur en 
duurde tot 22.20 uur. Het was een druk programma.  Na afloop bleven veel deelnemers 
nog even napraten onder het genot van een drankje.  
 
Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door circa 65 inwoners van Capelle aan den IJs-
sel. De organisatie ontving na afloop 40 ingevulde evaluatieformulieren. Hieruit zijn voor 
het ECC enkele leerpunten te trekken m.b.t. het gerichter organiseren van volgende bij-
eenkomsten.  

Het ECC-bestuur wil in het bij-
zonder de gemeente Capelle 
aan den IJssel en wethouder 
Van Winden hartelijk danken 
voor de geboden ondersteu-
ning tijdens de voorbereiding 
en gedurende de uitvoering 
van de bijeenkomst.  Wij den-
ken in april een volgende bij-
eenkomst te organiseren…. 

http://www.energiecollectiefcapelle.nl/presentaties-bijeenkomst-26-november-2013/
http://www.energiecollectiefcapelle.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Bijeenkomst201301.jpg


 
 

 

De bijeenkomst op 26 november heeft een groep van belangstellenden opgeleverd voor het aanschaffen van zonnepanelen. 
Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich aansluiten bij deze groep. U heeft al een installatie van 7 panelen vanaf   € 3.500 all 
in. Het Energie Collectief Capelle wil u daarbij helpen. Bovendien kan een gezamenlijke aanschaf een substantiële korting ople-
veren. Wij gaan dan samen met u  als volgt te werk. 

Eerste stap. 

U bevestigt uw voornemen en laat ons duidelijk uw adres weten. Daarna bepalen wij aan de hand van zonatlas én door digitale 
opmeting hoeveel zonnepanelen (dus 2 methoden) op uw dak geplaatst kunnen worden.  Ieder krijgt deze informatie individu-
eel per mail. Bij dit mailtje blijven de mogelijke participanten anoniem.  

 
Tweede stap. 

Al bij de eerste stap kunnen wij zien of we te maken hebben met een schuin of met een plat dak. 

a. Schuin dak - meestal kan de extra last van 20 kg/M² gemakkelijk op uw dak geplaatst worden 

b. Plat dak - de extra belasting zal dan ongeveer 50 kg/M² bedragen. Wij bekijken of dit verantwoord is. Ook moet bepaald 
worden of de dakbedekking niet te oud is om zonnepanelen te plaatsen. Daartoe zullen wij uw huis bezoeken en de situatie 
waarnemen. 

c. In geval van twijfel  komen wij altijd u thuis bezoeken voor overleg. Hieraan zijn geen kosten verbon-
den. 

Derde stap. 

Nu ontstaat voor u de vraag of het zinvol is om zonnepanelen aan te schaffen. In  onze reactie   vindt u 

een voorbeeld van een berekening waaruit blijkt: 
a. Wat de begrote kostprijs van uw installatie is 
b. Wat de terugverdientijd is 

c. Wat voor u het uiteindelijke voordeel is 

d. Wat de winst uitgedrukt in minder CO² is als u dat wil weten. 

Daartoe verzoeken wij om uw laatste jaarafrekening van uw leverancier in te zien. Wij berekenen over-
eenkomstig de prognose van AgentschapNL. Deze gaat uit van een jaarlijkse stijging van de energiekos-
ten met 5%. Als u een lineaire prognose wil (energie kosten blijven gelijk) dan moet u daarom vragen. 

Vierde stap. 

Er zijn verschillende typen zonnepanelen, omvormers en installatie methoden. Wij gaan uit van de meest optimale mogelijk-
heid. Ook kijken wij of uw plan past binnen de wettelijke mogelijkheden en binnen de energiewetgeving zoals die op het  be-
treffende moment gelden. In dit geval wachten wij enkele weken de beslissing van de Eerste Kamer af nu er een voorstel tot 
wet is aangenomen in de Tweede Kamer. Ons advies in het voortraject is nu compleet.  Pas daarna beslist u: 

Als u zich nu aanmeldt, kunt u nog instappen bij de groep die al onderweg is. .  

a. U kiest voor de groep . Wij stellen voor dat u zo spoedig mogelijk  bericht; 

b. U gaat zelfstandig verder ; 

c. U kiest voor een later tijdstip om een zonne-installatie aan te schaffen. II februari 2014 zullen wij aanvangen een 
volgende groep te vormen; 
Vijfde stap. 
a. De groep gaat verder. U wordt digitaal voorgesteld aan de andere participanten. Als u anoniem wil blijven ver-
melden wij uw naam of adres niet, wel alleen de straat of wijk. Het individu gaat verder. 
ECC stelt een aantal betrouwbare installateurs voor. Wij werken samen met installateurs in de directe omgeving van Capelle 
aan den IJssel. U kunt uiteraard ook een of meerdere  installateur(s) voorstellen, (binnen een straal van 50 km vanaf Capelle 
aan den IJssel ). De groep vraagt een offerte aan bij deze installateurs.  

b. Het individu gaat verder, wij begeleiden het verdere proces, als u dat wil. 

 

Stappenplan bij aanschaf van zonnepanelen 

Aanmelden deelnemers : de eerste groep is al onderweg... 



Zesde stap. 

U ontvangt per deelnemer een offerte. Wij zetten de hoofdzaken van deze offerte in een overzicht. Daarmee beslist u geza-
menlijk welke installateur de opdracht krijgt. In ons advies gaan wij altijd uit van het hoogst mogelijk opgewekte vermogen 
omdat het voordeel vooral schuilt in de kostprijs van energie. Daarna worden door u zelf afspraken gemaakt met de installa-
teur over levering en de datum dat u uw zonne-installatie kunt verwachten. 

Algemeen. 

Als u nu al een afspraak wil maken met een deelnemer van het EnergieCollectief, kiest u enkele data, bij voorkeur op vrijdag-
middagen.  Voor de goede orde :  het is goed te vermelden dat wij vrijwilligers zijn en niet door middel van een marge of 
andere vormen van commerciële afspraken verdienen aan de plaatsing van de zonnepanelen. Het ECC kan ook adviseren 
over zonneboilers, warmtepompen, woning isolatie, etc. 

Huiseigenaren die energie opwekken met zonnepanelen en energie terugleveren aan het netwerk, zijn volgens de Belasting-
dienst ondernemers. Vrijdag zijn meer details en voorwaarden bekendgemaakt. 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Fuchs stelde staatssecretaris Weekers van Fi-
nanciën in september dat mensen die via zonnepanelen energie opwekken, en dit voor een vergoeding terug leveren aan de 
energieleverancier, voor de btw als ondernemer worden aangemerkt. 

Kleine-ondernemersregeling 

De overheid publiceerde op 22 november 2013 een document met de meest gestelde vragen en antwoorden. Het document 
meldt onder andere dat de Belastingdienst ervan uit gaat dat particuliere eigenaren van zonnepanelen onder de Kleine-
ondernemersregeling vallen en alleen belasting hoeven te betalen over de terug geleverde stroom als het af te dragen btw-
bedrag hoger is dan € 1.345. 

Huishoudens bereiken dit bedrag in de praktijk niet. Consumenten die de btw van de aanschaf en de installatie van zonnepa-
nelen terug willen vragen, moeten zich bij de Belastingdienst wel melden als ondernemer. 

Meer Informatie? 

Lees het document op onze website bij de Downloads : veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-
particulieren-met-zonnepanelen 

DE DEELNEMERS VAN HET ENERGIECOLLECTIEF HOPEN U  OOK IN HET  

NIEUWE JAAR TE ONTMOETEN EN WENSEN U EEN ZONNIG 2014! 

 

 

Meer duidelijkheid over de BTW bij plaatsing van zonnepanelen  

http://www.energiecollectiefcapelle.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen.pdf
http://www.energiecollectiefcapelle.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen.pdf

