
Informatiebrochure 
zonne-energie project

Draag jij 
Oldenzaal een 
groen hart toe?

Doe mee!



In deze brochure geven we je informatie over het eerste 

collectieve zonne-energie project van de Oldenzaalse 

Energiecoöperatie Boeskoolstroom. Informatie over 

voor wie het geschikt is, de financiën, de voorwaarden 

en de mogelijke risico’s. Ook geven we antwoord op veel 

voorkomende vragen. Energiecoöperatie Boeskoolstroom 

is opgericht in 2017 als een organisatie VAN en VOOR 

Oldenzalers met als doel om lokaal betaalbare en 

100% groene energie op te wekken, te leveren en 

hiermee efficiënt om te gaan. Sinds de oprichting 

heeft Boeskoolstroom zich gericht op het ontwikkelen 

van een eerste zonne-energie project met 1.820 

zonnepanelen op de daken van een bedrijfsgebouw 

(Shelter Storage). Medio 2019 hebben we de eerste 

fase van dit project met 840 panelen gerealiseerd.

duurzaam burgerinitiatief 



Wat is het?

Boeskoolstroom is een door vrijwilligers gerunde 

coöperatie die een lokaal zonne-energieproject op het 

dak van Shelter Storage heeft gerealiseerd. In 2 fasen 

worden 1.820 zonnepanelen geplaatst. De eerste fase 

met 840 panelen is vanaf medio 2019 in bedrijf.

Voor wie is het?

Voor alle Oldenzalers, Oldenzaalse bedrijven en 

organisaties die eigenaar of huurder van een pand 

zijn en die gebruik willen maken van de voordelen van 

zonne-energie maar geen eigen zonnepanelen kunnen 

of willen plaatsen. En voor alle Oldenzalers die een 

bijdrage willen leveren aan een duurzaam Oldenzaal.

Wat kost het en wat levert het op? 

Je doet een eenmalige investering in een of meerdere 

certificaten. Een certificaat kost 300 euro en staat voor 

1 zonnepaneel. Een zonnepaneel levert ca. 252 kWh 

stroom per jaar. Door deelname word je lid van de 

coöperatie en je deelt daardoor mee in de winst van 

de verkoop van de stroom. Deze blijft zodoende binnen 

de lokale gemeenschap en vloeit niet naar een grote 

multinational. Maximaal 15 jaar lang ontvang je groene 

energie waardoor je actief bijdraagt aan een oplossing 

voor het klimaatprobleem. Dubbel voordeel, dus! 

De cijfers 

1.  Vanaf de in bedrijfsname ontvang je voor een 

 periode van maximaal 15 jaar de energiebelasting   

 inclusief BTW terug (in 2020 is dat 11,83 eurocent 

 per kWh. Over een periode van 15 jaar is de totale   

 verwachte opbrengst per certificaat ca. 450 euro. 

2.  De coöperatie verkrijgt inkomsten uit stroom verkoop 

 die ten goede komen aan de leden. Over 15 jaar is 

 dat netto ca. 85 euro per certificaat.

 

3.  De opbrengst over 15 jaar is dan 450 + 85 = 535   

 euro per certificaat. Over de totale looptijd van 

 circa 15 jaar is het verwachte rendement: 

 535 (opbrengst) - 300 (investering) = 235 euro.

Wat zijn de overige voorwaarden voor deelname? 

• Overstappen van energieleverancier is niet nodig als jouw huidige leverancier de postcoderoosprojecten  

 ondersteunt. Wij rekenen in dat geval wel 50 euro administratiekosten per jaar. Als je overstapt naar   

 energieleverancier OM | nieuwe energie vervallen deze administratiekosten.

• Als particulier ontvang je energiebelasting inclusief BTW terug over de afgenomen elektriciteit voor eigen  

 gebruik, tot een maximum van 10.000 kWh/jaar. Als je al eigen zonnepanelen hebt kun je alleen deelnemen  

 voor het deel dat je nog niet zelf opwekt.

• Als bedrijf ontvang je energiebelasting exclusief BTW terug over de afgenomen elektriciteit voor eigen gebruik,

 tot een maximum van 10.000 kWh/jaar. Als je al eigen zonnepanelen hebt, kun je alleen deelnemen voor het 

 deel dat je nog niet zelf opwekt.

• Bij verhuizing buiten het postcodegebied kun je de certificaten verkopen aan iemand anders binnen het  

 postcodegebied.

• Maar wat zijn dan de risico’s? Dit is een beleggingsproduct dat buiten toezicht valt van de Autoriteit Financiële  

 Markten. In deze brochure zullen we de risico’s nader toelichten. 

De belangrijkste informatie voor je op een rij gezet 



Ons collectieve zonnestroomproject biedt een alter-

natief voor zonnepanelen op eigen dak. Erg interessant

als jouw dak of het dak van jouw bedrijf of organisatie 

niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Bijvoorbeeld als jouw dak ongunstig ligt ten opzichte 

van de zon of dat het door bomen of andere gebouwen 

in de schaduw ligt. 

Of misschien vind je zonnepanelen op jouw dak ont-

sierend of wil je geen gedoe met onderhoud en ver-

zekeringen. Maar ook als je in een appartement of 

een huurwoning woont waar zonnepanelen niet 

toegestaan zijn. 

Tenslotte kun je zo jouw spaargeld investeren in duur-

zame projecten, zeker als je wilt bijdragen aan een 

energieneutraal Oldenzaal. Door deelname komen

jouw energie-uitgaven ten goede aan de lokale gemeen-

schap in plaats van aan internationale multinationals en 

hun aandeelhouders. Legio redenen om mee te doen 

met Boeskoolstroom! 

Het idee achter de postcoderoosregeling is dat 

duurzame energie lokaal wordt opgewekt door een 

collectief energieproject en dat de energie vervolgens 

lokaal wordt afgenomen. Potentiële deelnemers in 

het project zijn: particuliere huishoudens, zzp’ers, 

boeren of andere ondernemers; rechtspersonen 

zoals stichtingen, verenigingen, B.V.‘s. Zij kunnen 

alleen deelnemen als ze binnen de volgende post-

codegebieden gevestigd zijn: 7575, 7573, 7571, 

7572,7574,7576,7577, 7562 en 7587. Dit omvat 

Oldenzaal en delen van Deurningen en De Lutte. 

Om van de postcoderoosregeling gebruik te kunnen

maken, moeten deelnemers beschikken over een eigen 

kleinverbruik aansluiting (max. 3x80 ampère) en er mag 

jaarlijks maximaal 10.000 kWh terug-gevraagd worden. 

Eventuele saldering door zonnepanelen op eigen dak 

wordt daarvan weer afgetrokken.

Wat bieden we aan en wie kan deelnemen? 

Voorbeeld uit DE praktijk

Jeroen Kasteel van Kasteel Mode - Oldenzaal:  

‘Met deze zonnepanelen kunnen we zeker de helft 

van ons energieverbruik zelf duurzaam opwekken’, 

vertelt Jeroen Kasteel enthousiast. Kasteel Mode 

heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in het 

vergroenen van zijn winkel. Jeroen: ‘Aan de ene kant 

besparen we op de energiekosten, en aan de andere 

kant willen we graag verduurzamen. Hiermee dragen 

we bij aan een duurzamer Oldenzaal en het levert ook 

nog eens een mooi financieel rendement op. Dat is 

voor mij als ondernemer extra aantrekkelijk’.



Stel: je woont als particulier in Oldenzaal of je hebt 

als ondernemer hier een bedrijf. Je wilt graag gebruik 

maken van duurzame zonne-energie tegen een aan-

trekkelijk tarief. Je kunt of wilt hiervoor geen eigen 

zonnepanelen aanschaffen. Voor jou hebben we een 

aantrekkelijk alternatief ontwikkeld. 

Het bedrijf Shelter Storage heeft zijn dak belangeloos 

ter beschikking gesteld voor het plaatsen van zonne-

panelen. Via onze coöperatie kun je investeren in die

zonnepanelen. Samen met andere Oldenzalers die reeds

geïnvesteerd hebben in het collectieve zonne-energie 

project word je lid van de coöperatie. Hierdoor krijg je 

per certificaat (wat overeenkomt met 1 zonnepaneel) 

een stem in het belang van de coöperatie. De coöperatie 

heeft de panelen op het dak geplaatst en regelt het 

onderhoud en beheer voor 15 jaar. 

Je kunt investeren in één of meer certificaten die 300 

euro per stuk (all-in) kosten. Per certificaat wordt één 

zonnepaneel gefinancierd. In totaal kunnen er 1.820 

zonnepanelen geplaatst worden in twee fasen. De eerste 

fase met 840 panelen is medio 2019 gerealiseerd. 

Daarvan zijn er begin 2020 al ruim 400 verkocht. 

 

De stroom die jouw paneel/panelen oplevert wordt ge-

leverd aan de energieleverancier OM | nieuwe energie,

waarmee Boeskoolstroom een contract heeft gesloten. 

Je krijgt op basis van de belastingregeling ‘Regeling 

Verlaagd Tarief’, in de volksmond de ‘postcoderoos-

regeling’ genoemd, de energiebelasting per kWh terug, 

van de door jouw panelen opgewekte energie. 

Voor 2020 is dat 11,93 euro cent per kWh inclusief 

BTW. De energiebelasting wordt jaarlijks door de 

overheid vastgesteld. Dit voordeel wordt verrekend 

met jouw elektriciteitsrekening. De coöperatie ont-

zorgt je door voor de afhandeling te zorgen. De terug-

verdientijd van jouw investering bedraagt 7 tot 8 jaar.

Afhankelijk van de feitelijke ontwikkeling van de elek-

triciteitsprijs in de komende jaren.

Hoe werkt het dan? 



Voor het project Shelter Storage is in 2019 een aparte projectcoöperatie

Bella U.A.* opgericht, deze valt onder de paraplucoöperatie Boeskoolstroom.

Projectcoöperatie Bella is eigenaar van de zonnestroominstallatie en ver-

krijgt door de uitgifte van certificaten zijn kapitaal. Je investeert dus in de

projectcoöperatie Bella en wordt daarmee automatisch lid van de coöperatie 

en je hebt één stem per certificaat in de ledenvergadering** 

*  U.A.: Uitgesloten Aansprakelijkheid. Hiermee ben jij als coöperatie lid uitgesloten van  

 aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie. 

**  In de statuten van coöperatie Bella is opgenomen dat de begroting en de jaar-

 rekening van de coöperatie worden vastgesteld in de algemene vergadering  

 (ledenvergadering) die minstens eenmaal per jaar wordt gehouden.

Je investeert in een aparte coöperatie

Je kunt meedoen door één certificaat of meerdere 

certificaten te kopen van 300 euro per certificaat. 

Per certificaat wordt één zonnepaneel gefinancierd. 

De teruggave van de energiebelasting kan nooit 

groter zijn dan wat je aan energiebelasting betaalt.

Voorbeeld: Je participeert met 10 certificaten.  

Dat komt overeen met ongeveer 2520 kWh per jaar. 

Als jouw eigen jaarlijkse verbruik niet meer is dan 

2520 kWh, dan kun je voor een verbruik tot maximaal 

2520 kWh jaarlijks de energiebelasting terugkrijgen. 

In dit voorbeeld krijg je dus 300 euro terug (2520 x 

0,1193). Let op, deze teruggave wordt verrekend door 

jouw energieleverancier. 

De zonne-energie installatie levert duurzame energie 

die door Boeskoolstroom wordt verkocht aan onze 

energieleverancier OM | nieuwe energie. De baten 

kunnen na aftrek van de exploitatiekosten aan de 

deelnemers worden uitgekeerd. In genoemd voor-

beeld met 10 certificaten is dat naar verwachting 

ongeveer 55 euro per jaar.

Het rendement en de fiscus

de fiscus Ervan uitgaand dat je jouw inleg als natuurlijk persoon doet geldt 
het volgende: Over de terugontvangen belastingkorting hoef 
je geen opgave te doen bij de belastingaangifte. Indien je jouw 
inleg als particulier doet, dien je de waarde van jouw belegging 
wel aan te geven in box 3, belastbaar inkomen uit sparen en 
beleggen. Dat zou ook zo zijn als je het bedrag als spaargeld 
op de bankrekening hebt staan. Als jouw vermogen in box 3 
(de rendementsgrondslag) onder het heffingsvrij vermogen 

Het investeren in certificaten van zonne-

panelen in een postcoderoos kan fiscale 

gevolgen hebben, zie hiernaast g



In onderstaande tabel is het nettorendement van de 

investering in certificaten voor een aantal situaties 

berekend als IRR (Internal Rate of Return ofwel de

interne-opbrengstvoet). Deze berekeningen zijn in- 

dicatief en afhankelijk van verschillende aannames.*

Als je ervoor kiest om bij de eigen energiemaatschappij 

te blijven, betaal je jaarlijks 50 euro administratiekosten 

waardoor afhankelijk van het aantal certificaten het 

rendement wel iets lager is. 

rendement per certificaat

Het beleggingsrendement 

De terugverdientijd is ca. 7 - 8 jaar. Het rendement is berekend op basis van de cijfers van 2020. 
De energiebelasting, de energieopbrengst en de energieprijzen kunnen per jaar veranderen.

Het rendement per certificaat

Investering per certificaat € 300,-

Opbrengsten 15 jaar energiebelasting € 450,-

Opbrengst uit verkoop stroom minus de kosten € 85,-

Totaal opbrengst na 15 jaar (450 + 85) € 535,-

Rendement na 15 jaar (535 - 300) € 235,-

* O.a aantal deelnemers, inflatie, reservering stroomopbrengsten en stroomprijs.

Het beleggingsrendement

Aantal certificaten 6 10 12 16 40

IRR met overstap naar om 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,6 %

IRR bij eigen energie maatschappij 5,6 % 7,3 % 7,7 % 8,2 % 9,1 %

uitkomt (€ 30.000 en € 60.000 in 2018 voor respectievelijk 
alleenstaanden en gezamenlijke partners), dan ben je hierover 
geen belasting verschuldigd. Als jouw vermogen in box 3 
(de rendementsgrondslag) boven het heffingsvrij vermogen 
uitkomt, wordt een fictief rendement op jouw vermogen 
gerekend. Indien je jouw inleg als ondernemer doet, dien je de 
gegenereerde inkomsten uit de verkoop van de opgewekte 
stroom aan te geven als inkomen in box 1. Dan is er nog een 

derde mogelijkheid, maar dat is vooral theoretisch: Indien je meer 
dan 5% van de stemrechten in de Coöperatie Boeskoolstroom 
hebt, dien je de gegenereerde inkomsten uit de verkoop van de 
opgewekte stroom aan te geven als inkomen in box 2 (voordeel 
uit aanmerkelijk belang). NB: Aan bovenstaande informatie kan 

geen rechten worden ontleend voor jouw specifieke situatie. Als je 

precies wilt weten hoe een en ander verwerkt moet worden in jouw 

belastingopgave, neem dan contact op met jouw belastingadviseur. 



Je kijkt daarvoor naar het verbruik op de laatste 

energierekening. Wij adviseren om daar 80% van te 

nemen. Heb je bijvoorbeeld vorig jaar 3.000 kWh ver-

bruikt dan kun je intekenen voor 2.400 Kwh (80% van 

3.000). Bij een gemiddelde opbrengst van 252 kWh 

per paneel kun je dan kiezen voor 9 a 10 panelen. 

Wat richtgetallen per huishouden

Gebaseerd op 80% van het elektriciteitsverbruik:

1 persoons, ca. 1.400 kWh/jaar = 6 panelen

2 persoons, ca. 2.300 kWh/jaar = 9 panelen

3 persoons, ca. 2.800 kWh/jaar = 11 panelen

4 persoons, ca. 3.200 kWh/jaar = 13 panelen

5 persoons, ca. 3.600 kWh/jaar = 15 panelen

Als er op korte termijn veranderingen zijn te verwachten 

zoals elektrisch gaan rijden, de woning gasloos maken 

of airco in de woning, dan neemt jouw elektriciteits-

verbruik toe, daarmee moet je dan rekening houden.

Voor een onafhankelijk en kosteloos advies verwijzen

wij naar: www.duurzaamthuistwente.nl

Heb je zelf al panelen op jouw eigen dak, dan kun je 

certificaten bijkopen tot jouw jaarlijks elektriciteits-

verbruik. Het totaal van de opwekking van de panelen

op jouw eigen dak en de opwekking van de panelen in 

dit project moet beneden jouw eigen elektriciteits-

verbruik blijven om optimaal van het belastingvoordeel 

te profiteren.

Hoeveel panelen moet ik kiezen? 



•  De zonnepanelen zijn geplaatst op de loodsen van Shelter Storage in Oldenzaal en optimaal op de zon gericht. 

•  Per paneel is de verwachte opbrengst 252 kWh per jaar, dus de eerste fase van de installatie met 840  

 panelen zal naar verwachting gemiddeld 211.680 kWh per jaar opleveren. 

•  OM | nieuwe energie is de door de coöperatie gecontracteerde energie-afnemer van het project. 

•  Voor leden van de coöperatie die OM | nieuwe energie  als leverancier hebben gekozen betaalt OM | nieuwe

  energie jaarlijks aan de coöperatie een bijdrage. Deze leden zijn aan de coöperatie geen bijdrage verschuldigd. 

•  De exploitatiekosten voor de coöperatie zijn met name: administratiekosten, kosten voor verzekeringen,  

 kosten voor service en onderhoud, kosten van de netwerkbeheerder en bestuurskosten.

•  De opstalverzekering is afgesloten bij een gespecialiseerde verzekeraar voor zonnepanelen. 

•  De coöperatie heeft een service contract afgesloten, waarbij zaken als storingsservice, van buiten komende 

 onheils dekking (diefstal, vandalisme en brand), vergoeding voor productieverlies, monitoring, inspectie en 

 reiniging zijn opgenomen. 

•  In de berekening van de terugverdientijd zijn enkele aannames opgenomen: voor de stroomopbrengst van de

  zonnepanelen heeft de coöperatie Boeskoolstroom met OM | nieuwe energie een kale stroomprijs afgesproken 

 die voor 3 jaar gegarandeerd is. Hierna zullen afhankelijk van de actuele energiemarkt nieuwe afspraken ge-

 maakt worden. De opbrengst van de zonnepanelen daalt elk jaar 0,6% vanwege veroudering. Voor de kosten, 

 zoals verzekering, kosten netwerkbeheerder, onderhoud en administratie is gerekend met een jaarlijkse 

 stijging van 1%. 

•  Ondernemers kunnen meedoen tot 10.000 kWh aan zonnepanelen. De korting op de energiebelasting van   

 9,86 eurocent (2020, exclusief BTW) per kWh geldt namelijk alleen tot 10.000 kWh. 

•  Voor het geval dat na 15 jaar de regeling niet wordt verlengd en er geen aantrekkelijk alternatief mogelijk is, 

 heeft de installatie uiteraard een restwaarde. Na 15 jaar kan de coöperatie zelf beslissen of zij doorgaat met  

 de exploitatie van de zonnepanelen of met pandeigenaren afspraken maakt over een overname. 

Technische en financiële details



Het is belangrijk om te weten dat je belegt buiten 

AFM-toezicht. Dat betekent dat er geen prospectus-

plicht is voor deze activiteit. Het verdienmodel is 

gebaseerd op een aantal uitgangspunten en aan-

names. Uiteindelijk koop je jouw certificaten van de 

coöperatie en bestuur je met de andere leden ook 

samen de coöperatie. Hieronder staan een aantal 

risico’s en veel gestelde vragen en daarbij behorende 

(beheers)maatregelen om deze risico’s te reduceren: 

Kan ik mijn certificaten verkopen, bv. bij verhuizing? 

Je mag uw certificaten altijd verkopen, bijvoorbeeld 

als je verhuist. Je bent echter wel verplicht deze eerst 

aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie 

tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgesteld door de 

Algemene vergadering. De leden hebben vervolgens 

vier weken de tijd om hierop te reageren. Als niemand 

van de leden jouw certificaten wil overnemen tegen 

die prijs, dan ben je vrij om ze aan iedereen binnen 

het werkgebied van de coöperatie te verkopen tegen 

de prijs die je wilt. Als de certificaten niet verkocht 

kunnen worden zal de coöperatie deze overnemen 

tegen de voornoemde door de Algemene vergadering 

vastgestelde prijs.

Wat gebeurt er met de certificaten i.g.v. overlijden? 

Certificaten maken in geval van overlijden deel uit van 

de nalatenschap. Erfgenamen kunnen desgewenst de 

certificaten aanbieden aan Coöperatie Bella.

Wat gebeurt er i.g.v faillissement van de coöperatie?

In het geval dat de coöperatie failliet gaat, vormt de 

installatie, tegen de dan vast te stellen marktwaarde, 

onderpand voor de deelnemers. Je bent door de 

‘Uitgesloten Aansprakelijkheid’ maximaal de eigen  

inleg kwijt. 

Is er garantie dat de zonne-energie installatie 15 jaar 

lang goed functioneert?

Er is een schadeverzekering met voldoende dekking 

afgesloten, die uitkeert in geval van beschadiging 

door blikseminslag, brand of schade door hagel of 

storm. Met de installateur zijn kwaliteitsgaranties 

overeengekomen en is een servicecontract afgesloten. 

Er wordt continu gemonitord op de prestaties en het 

functioneren van de zonne-energie installatie zodat 

deze blijven voldoen aan de opgegeven specificaties 

en er is een productiegarantie met de installateur 

overeengekomen over een minimum aantal kWh dat 

geproduceerd dient te worden door de installatie over 

een periode van 15 jaar. 

Wat gebeurt er als de dakeigenaar (Shelter Storage) 

gaat verhuizen of failliet gaat?

In de overeenkomst die is afgesloten met de dak-

eigenaar is opgenomen dat alle rechten en plichten 

overgaan op de nieuwe dakeigenaar. De installatie 

blijft eigendom van de coöperatie en blijft dan gewoon 

op de daken liggen. 

Wat gebeurt er als de locatie waar de panelen staan 

wordt gesloopt of vervalt?

In dat geval moet de installatie verplaatst worden 

naar een andere locatie. De coöperatie moet dan 

met de gebouweigenaar in gesprek om een reële 

schadevergoeding te vorderen. 

Wat gebeurt er als er onderhoud gepleegd moet 

worden aan het dak waar de installatie op staat?

De dakbedekking is kort voor de montage van de 

installatie vernieuwd zodat er de komende 15 jaar 

geen onderhoud wordt verwacht. In het geval dat na 

deze periode onderhoud van het dak nodig is, wordt 

de installatie tijdelijk verplaatst. Dit heeft slechts een 

beperkt effect op de opbrengst. 

Wanneer en hoe krijg ik de energiebelasting terug?

Je ontvangt van de coöperatie elk jaar een overzicht

met wat jouw aandeel is geweest in de energieproductie

van de zonnepaneleninstallatie. Dit ligt naar verwachting

op 252 kWh per certificaat. Met dit overzicht vraagt

de coöperatie de korting aan op jouw energiebelasting 

bij OM | nieuwe energie. Deze korting wordt automatisch 

verrekend met jouw jaarafrekening. Ben je geen klant 

bij OM | nieuwe energie dan zal de coöperatie zorgen 

dat deze verrekening door jouw energieleverancier 

wordt verrekend.

 

Moet ik overstappen naar OM | nieuwe energie? 

Er is geen verplichting om over te stappen naar OM | 

nieuwe energie. In dat geval betaal je wel 50 euro 

administratiekosten per jaar.

Risico’s en veel gestelde vragen 



Ondersteunt mijn leverancier de postcoderoos? 

Per 1 januari 2020 werken de meeste energie-

leveranciers hieraan mee. Je kunt op de site van 

www.hieropgewekt.nl nagaan of jouw huidige 

energieleverancier hieraan meewerkt.

Verandert de energieprijs en de stroomopbrengst?

Voor de eerste drie jaar wordt gerekend met een 

constante energieprijs. Dit is contractueel vastgelegd. 

Hierna kan de energieprijs wijzigen, zowel naar boven 

als naar beneden. Als de energieprijs daalt, betekent 

dit lagere opbrengsten uit stroomverkoop voor de 

coöperatie, en daarmee minder rendement op jouw 

inleg. Als de energieprijs stijgt, neemt het rendement 

toe. Het effect van veranderingen is relatief laag omdat 

de opbrengst uit energieverkoop maar een kleine 

bijdrage is aan het rendement op het certificaat. 

 

Verandert de energiebelasting?

De energiebelasting wordt ieder jaar door de overheid 

vastgesteld. Wijzigingen hierin hebben invloed op jouw

rendement. In de wettelijke regeling is de teruggaaf 

voor 15 jaar gegarandeerd. De hoogte van de energie-

belasting is niet gegarandeerd en niet te beïnvloeden. 

Kan de wetgeving (ten nadele) veranderen?

Dat valt nooit te voorspellen, zeker niet over een 

periode van 15 jaar. In de huidige wetgeving over de 

korting op de energiebelasting is bepaald dat deze 

regeling voor minimaal 15 jaar gegarandeerd is. 

Zijn er fiscale risico’s?

Hoewel de inleg op de zonnepanelen naar onze 

mening BTW-vrij is, verschillen echter sommigen 

belastinginspecties hierover van mening en geven 

eigen interpretaties. Gezien de overigens algemene 

interpretatie van BTW-vrijstelling achten we het 

verantwoord hier geen verdere risicobeheersings-

maatregelen te treffen.

Zijn er financieringsmogelijkheden?  

MKB ondernemers en maatschappelijke organisaties 

kunnen een aanvraag indienen bij het Oldenzaals 

energiefonds. Zij kunnen tegen gunstige voorwaarden 

75% van de investering financieren. Zie hiervoor: 

www.oldenzaalsenergiefonds.nl

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via: 

info@boeskoolstroom.nl of bel 06 - 34 02 12 09.

Ik wil deelnemen! EN NU?

De procedure voor deelname is als volgt:  

1.  Schrijf je in via de website: www.boeskoolstroom.nl.  

 Daarbij geef je aan voor hoeveel certificaten je   

 wilt participeren.  

2.  De coöperatie stelt een ledenovereenkomst per  

 participerend lid op. Het lid tekent de overeen-  

 komst en betaalt voor zijn totale inleg. 

 De prijs bedraagt € 300,- per certificaat, waarbij 

 1 certificaat is gelijk aan één zonnepaneel.

www.boeskoolstroom.nlvoor meer informatie Zie:

Doe 
mee!



Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samen-

gesteld. Toch kunnen er nog onvolkomenheden of on- 

duidelijkheden in staan. Heb je specifieke vragen over

jouw situatie of zijn er zaken onvoldoende duidelijk?

Neem dan contact op via info@boeskoolstroom.nl. 

Je kunt ook bellen met 06 - 34 02 12 09. Meer actuele 

informatie over het project Shelter Storage is te 

vinden op de website: www.boeskoolstroom.nl.

Meer informatie en contact  

Oldenzaal, een stad in het groen, wordt ook een groene stad

Doe 
mee!


