Particulier

Bedrijf of onderneming

Geïnteresseerd in dit project? Dan is het belangrijk dat je
zicht hebt op je jaarlijkse elektriciteitsverbruik (in kWh), om

Voor bedrijven en ondernemers die over een kleinverbruik
aansluiting (t/m 3x80A) beschikken is het goed om over de

te bepalen met hoeveel certificaten je kunt deelnemen.
Hieronder zijn twee situaties geschetst om een beeld te
geven over hoe de keuze afhankelijk kan zijn van het
jaarverbruik in kWh.

volgende punten na te denken:

Situatie 1

Er kan worden deelgenomen tot maximaal 10.000 kWh,
wat te maken heeft met de vrijstelling op de
energiebelasting die alleen in de 1e schijf (0 - 10.000
kWh) kan worden verrekend. Dit betekent dat in dit
project maximaal kan worden deelgenomen met
10.000/239 = ca. 40 certificaten.
Ondernemingen moeten rekenen met een vrijstelling op
de energiebelasting zonder 21% btw, ofwel geen 11,82
cent maar 9,77 cent per kWh (in 2019).

Je verbruikt zo’n 4.000 kWh per jaar en verwacht
op de korte termijn geen grote energiebesparingsmaatregelen uit te voeren. De opwek van één
certificaat is gemiddeld gelijk aan 239 kWh/jaar.
In dit geval kun je voor 4.000/239 = 17 certificaten
deelnemen om maximaal te profiteren van de
vrijstelling op de energie- belasting.

Administratief

Situatie 2

Je ontvangt van de coöperatie elk jaar een overzicht wat
jouw aandeel is geweest in de energieproductie van de
zonnepaneleninstallatie. Met deze ledenverklaring verrekent

Je jaarverbruik is 5.000 kWh, waarvan je 3.000 kWh
zelf opwekt (bijvoorbeeld door zonnepanelen op eigen
dak). Je netto verbruik op jaarbasis na salderen is dus
2.000 kWh. Dit betekent dat je na salderen nog met
maximaal 2.000/239 = 8 certificaten kunt deelnemen
om te profiteren van de vrijstelling op de
energiebelasting.

Wij adviseren om voor 1 á 2 certificaten minder in te
schrijven dan maximaal is berekend. Hiermee verklein je de
kans dat jouw energieopwekking binnen de coöperatie hoger
komt te liggen dan het eigen energieverbruik, waardoor je
niet maximaal gebruik maakt van de vrijstelling van de
energiebelasting.
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AGEM automatisch de vrijstelling op de energiebelasting
voor haar klanten. Als je klant bij een andere
energieleverancier bent, dien je dit zelf met deze leverancier
af te stemmen. Let op: niet alle energieleveranciers
verrekenen de vrijstelling van energiebelasting o.b.v. een
ledenverklaring (zie website: Hieropgewekt of de FAQ op
ecwv.nl).
Ga je verhuizen? Certificaten mag je altijd weer verkopen.
Deze kunnen bijvoorbeeld doorverkocht worden aan de
nieuwe bewoner. De certificaten kunnen ook aan andere
leden van de ECWV worden aangeboden, hierbij kan het
bestuur bemiddelen. Elk jaar neemt de nominale waarde van
een certificaat met € 15,- af (1/15e deel van € 225,-). Dit is
de adviesprijs van de coöperatie. Ook bij overlijden kunnen
erfgenamen de certificaten ten verkoop aanbieden. Je bent
wel verplicht om het bestuur op de hoogte te brengen, zodat
de ledenovereenkomsten tijdig worden aangepast.

Noaberschap geeft
energie!

Op naar de tweede
postcoderoos
Wat houdt investeren in dit
project in?

Interesse in schone en duurzame zonne-energie? En is het om
welke reden dan ook niet mogelijk zonnepanelen op eigen dak
te plaatsen, dan is gezamenlijk zonne-energie opwekken in de
buurt wellicht de oplossing!
De ECWV biedt de kans om gemakkelijk en zonder zorgen
eigen zonne-energie op te wekken op de daken van Gitte
Wisselink (Gelderhorst 1, Zutphen) en de Werf (Enkweg 11,
Vorden). Op deze manier kun je niet alleen je eigen
duurzame energie opwekken, maar ook rendement op de
investering ontvangen.
Waar staat ECWV voor? De ECWV is de energiecoöperatie
van Wichmond-Vierakker en heeft in maart 2016 haar eerste
project gerealiseerd op de daken van sporthal Socii en
GEWO op de Zonnehorst. Het bestuur van de ECWV bestaat
uit Gerrit Kamphuis, Herbert Keppels en Hiltjo Carp met
ondersteuning van Klaas Hagendijk.
Na het lezen van deze brochure nog vragen? Kijk dan eens
op de website ecwv.nl of stuur voor specifieke vragen een
mail naar administratie@ecwv.nl.

*De in deze Informatiebrochure omschreven certificaten zullen worden
aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2 van
de Wet op het financieel toezicht, met gebruikmaking van de vrijstelling als
bedoeld in artikel 53, lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. Zowel de ECWV al
de AGEM zijn niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van deze brochure.
De nieuwste versie is te allen tijde te vinden op de website van de ECWV
(ecwv.nl).

Een postcoderoosproject*?
Dit project maakt gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief,
ook wel de ‘postcoderoosregeling’ genoemd. Deze regeling
maakt het voor particulieren en kleine bedrijven mogelijk
om samen in coöperatie verband te investeren in een
zonne-installatie. De coöperatie wordt eigenaar van de
zonne-installatie en draagt zorg voor onderhoud en beheer.
De postcoderoos bestaat uit een zogenaamd ‘hart’, één
viercijferige postcode in het midden van de roos en een
aantal aangrenzende postcodegebieden.
De postcodegebieden die mee mogen doen met dit project
zijn: 7207 (Zutphen), 7223 (Baak), 7233 (Vierakker), 7234
(Wichmond), 7251 (Vorden) en 7255 (Hengelo Gld).

Is je interesse gewekt én kom je in aanmerking? Dan kun je
meeprofiteren van deze collectieve zonnedaken. Dit gaat
als volgt te werk:
Meedoen kan al met één of meerdere certificaten van
€ 225,- per stuk.
Een certificaat komt overeen met een vermogen van 240
Wp, wat de afgelopen 3 jaar gemiddeld 239 kWh
opbracht (afhankelijk van o.a. het aantal zonuren en
andere factoren).
Met één of meerdere aangeschafte certificaten word je
automatisch lid van de ECWV.
De ECWV investeert in de plaatsing van zonnepanelen
op de daken en wordt daarmee eigenaar van de
installatie. Dit wordt juridisch vastgelegd.
De zonnestroom die jouw paneel oplevert wordt
‘verkocht’ aan AGEM. De opbrengst hiervan is voor de
ECWV. De ECWV gebruikt dit weer voor het betalen van
de vaste lasten en de huur en keert een deel uit aan
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker.
Je betaalt op basis van de postcoderoosregeling 15 jaar
geen energiebelasting over de opbrengst van je
certificaten. Voor 2020 is dit 11,82 cent per kWh (incl.
btw). Dit voordeel wordt eenmaal per jaar verrekend met
je
elektriciteitsrekening.
De
hoogte
van
de
energiebelasting wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld
en kan daardoor fluctueren. Dat betekent dat je
persoonlijke voordeel kan variëren.

