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Programma 

1. Introductie Best Energie 
2. Project Zonnedak Raaijmakers 
3. Uitleg Postcoderoosregeling 
 
Eerste vragenronde 
 
1. Uitleg participeren  
2. Financiële voordelen 
 
Afsluitende vragenronde 
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Best Energie: 
een lokaal energiebedrijf 
van, voor en door Bestenaren 
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Best Energie 

Van Bestenaren: de coöperatie is juridisch eigendom van haar leden, 
die ook zeggenschap hebben over de koers 

 

Voor Bestenaren: de coöperatie ontwikkelt duurzame projecten waarin 
leden kunnen investeren en in de winst kunnen delen. Hiermee maken 
we Best een stukje duurzamer en houden we de opbrengsten lokaal. 

 

Door Bestenaren: de leden en het bestuur van de coöperatie 
ontwikkelen de projecten. We doen het zelf door actief samen te 
werken. Het klimaatprobleem lost zich niet vanzelf op.  
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Coöperatie Best Energie U.A. 

• Door te participeren wordt men lid 

• De Algemene ledenvergadering ALV is het hoogste orgaan 

• De leden beslissen op democratische wijze over: 
• Bestuurssamenstelling 
• Nieuwe investeringsprojecten 
• De bestemming van de winst 

• Eén lid, één stem 

• UA = Uitgesloten Aansprakelijkheid = risico leden gemaximeerd tot 
eigen inleg 

• Statuten inzichtelijk op  
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Coöperatie Best Energie U.A. 

• Ontstaan uit Best Duurzaam 

• Nauwe samenwerking  

• Juridisch zelfstandige entiteit 
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Doelstellingen Best Energie 

• Meerdere zonne-energie installaties in Best en omgeving plaatsen 

• Andere duurzame investeringsplannen, bijvoorbeeld om een 
(snel)laadpunt voor elektrische auto’s te plaatsen 

• Nieuwe projecten worden ondergebracht in dezelfde coöperatie  
• Schaalvoordelen 

• Risicospreiding 

• De leden beslissen over nieuwe investeringsprojecten 

• De leden kunnen nieuwe projectideeën aandragen 
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Zonnedak Raaijmakers 
Hagelaarweg 25 Best 

• Nieuwe loods recent gebouwd 

• Dakvlak zuid gericht 

• Dakconstructie is geschikt 

• 352 zonnepanelen mogelijk 

• Vermogen 116,16 kWp 

• Ongeveer productie van 45 
huishoudens 

• 2 netaansluitingen voor zonnedak 



   www.best-energie.nl 



   www.best-energie.nl 

Postcoderoosregeling 

De Belastingdienst noemt dit: Regeling Verlaagd Tarief 

 

• Teruggave energiebelasting op eigen energierekening over opgewekte 
elektriciteit van een door een energiecoöperatie geëxploiteerde 
duurzame energie-installatie (in 2020 is dit €0,1182 per kWh incl. 
BTW) 

• Per participatie wordt er naar rato van de productie (1/352e deel) 
belasting teruggegeven  

• Regeling gegarandeerd voor 15 jaar 

 



   www.best-energie.nl 

Postcoderoos voorwaarden 

• Woning of bedrijf in de postcodes: 
   5682, 5683, 5684, 5685, 5657, 5688  
• Beschikken over een 

kleinverbruikersaansluiting (alle 
woningen en meeste MKB 
bedrijven) 

• Je moet energiebelasting betalen 
om het voordeel te kunnen 
genieten 

• Maximaal 10.000 kWh (eerste 
schijf) 

• Maximaal je daadwerkelijke 
verbruik (let op indien reeds in 
bezit van zonnepanelen) 
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Postcoderoosregeling 
verloopt via de 
energierekening • Wij leveren stroom aan Greenchoice 

• Garantie op verrekening indien met 
Greenchoice (contractueel vastgelegd) 

• Overstappen via: 

   www.greenchoice.nl/bestenergie 

• Best energie krijgt een gedeelte van de 
opbrengst van de stroomverkoop (ook als u 
al bij Greenchoice zit) 

• We zijn bereid om afspraken te maken met 
andere energiemaatschappijen 

 

 

http://www.greenchoice.nl/bestenergie
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Energiebedrijven die meewerken aan het 
verrekenen van het voordeel 
(onder voorbehoud) 

• Anode 

• Budget Energie 

• De Groene Stroomfabriek 

• Delta 

• Eneco 

• energiedirect.nl 

• Engie 

• E.On 

• Essent 

• Huismerk Energie 

• Leon Zeewolde 

 

 

• Main Energie 

• Energie VanOns  

• NLE 

• Nuon 

• om | nieuwe energie 

• Pure Energie 

• Qurrent 

• Sepa Green 

• Servicehouse 

• Oxxio 

• Vandebron 
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Ontwikkeling energiebelasting in verleden 
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Ontwikkeling energiebelasting in toekomst 

Voorgenomen daling meegenomen in onze berekeningen 
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Eerste vragenronde 

1. Introductie Best Energie 
2. Project Zonnedak Raaijmakers 
3. Uitleg Postcoderoosregeling 
 
Eerste vragenronde 
 
1. Uitleg participeren  
2. Financiële voordelen 
 
Afsluitende vragenronde 
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Participeren 

• Een participatie kost €275 per stuk 

• Hiermee participeer je in de activiteiten van Best Energie 

• Uitgifte van 352 participaties (een participatie per paneel) 

 

• Daarnaast geeft een participatie het recht op verrekening van de 
energiebelasting  ter grootte van 1/352e deel van de productie van 
het zonnedak. 

• per paneel wordt jaarlijks een opbrengst verwacht van ± 300 kWh 
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Eigenschap participatie 

• 15 jaar recht op verrekenen energiebelasting 

• De waarde van uw participatie zal gedurende de looptijd van 15 jaren 
lineair dalen tot nihil na 15 jaren 

• Is onderling verhandelbaar, energiebelasting voordeel kan alleen 
genoten worden indien koper in juiste postcode woont. De coöperatie 
dient op de hoogte gesteld te worden 

• Financiële participatie in alle activiteiten van de coöperatie 

• Indien ALV besluit tot winstuitkering deelt u hier in mee 

• Een stem (ongeacht het aantal participaties) in de ALV 
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Voorbeeld verrekening energiebelasting 
(incl. BTW) 

• U gebruikt op jaarbasis ongeveer 4.000 kWh elektriciteit –  

• U koopt 10 participaties; daarmee kunt u van ongeveer 3.000 kWh de 
energie belasting terug vragen.  

• U investering bedraagt dan EUR 2.750 (10 * EUR 275) –  

• Het rendement van de panelen daalt jaarlijks met 0,5% (technische 
degeneratie) 

• De eerste keer dat u de energie belasting terug kunt vragen is over 
het jaar 2021 (de installatie zal pas vanaf eind 2020 operationeel zijn). 
Uitgangspunt zijn de door de regering voorgenomen tarieven. 
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Opbrengst 10 participaties 
(voorbeeld) 
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• Opbrengst 10 participaties (voorbeeld) 

• Aanschafwaarde €2.750 

• Opbrengst over 15 jaar €4.086 

• Rekening gehouden met degradatie  

• Rekening gehouden met daling E-

belasting 

€1.336 voordeel komt overeen met 

rendement over de gehele looptijd van 15 

jaren is van 5,7% 
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Indicatieve begroting Coöperatie 
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Rendement in coöperatie 
(voorbeeld) 

• Je zou kunnen stellen 10/352e deel van €4.178 van de jaarwinst is 
ook van de participant (€118) 

• De leden beslissen gezamenlijk hierover: 
• Buffer voor jaren met lage elektriciteitsprijzen 

• Buffer voor (groot) onderhoud 

• Eventueel investeren in nieuwe projecten 

• Eventueel uitkeren winst aan de leden 
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Meer informatie en aanmelden 

 

Zegt het voort! Alleen als voldoende mensen zich aanmelden gaat het project door. 

 

Profiteer van deze mooie investeringsmogelijkheid met veel zekerheid door 
overheidssteun. 

 

Ook als u geen participaties neemt kunt u of anderen ons steunen door energie af 
te nemen via Greenchoice www.greenchoice.nl/bestenergie/ 

 

https://best-energie.nl/aanmelden 

 

info@best-energie.nl 
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Vragen? 
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