
 

 

Informatiedocument Collectief Zonnedak Semsweg 

 

Belangrijkste informatie deelname Collectief Zonnedak Semsweg (project 1) van de Kielster 
Energiecoöperatie KEC. 
 

Dit document is opgesteld  in november 2020 

 
 
Dit document helpt u de risico’s, de kosten en het rendement van de belegging beter te begrijpen. 
 
Wat wordt er aangeboden en door wie? 
 
De deelnemingsrechten in het project Collectief Zonnedak Semsweg worden aangeboden en 
uitgegeven door de Kielster Energiecoöperatie (vanaf nu ‘de coöperatie’). 
 
De statutaire doelstelling van de coöperatie is: de Kielster EnergieCoöperatie maakt het mogelijk dat 
de inwoners van Kiel-Windeweer en omgeving duurzame energie kunnen gebruiken in hun woningen 
en bedrijfspanden. De energiecoöperatie bevordert en ondersteunt daarnaast energiebesparende 
maatregelen zodat inwoners van Kiel-Windeweer en omgeving voor energie in huis en bedrijf 
afscheid kunnen nemen van fossiel opgewekte energie. 
 
De website van de coöperatie is https://kielsterenergiecooperatie.nl/  
 
Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger/deelnemer? 
 
Het belangrijkste voordeel voor deelnemers aan het project is de korting die ontvangen wordt op de 
jaarlijkse energierekening via de eigen energieleverancier van de deelnemer. Deze korting is niet 
afhankelijk van de winst van de coöperatie, wel van de energieproductie en wordt tevens beïnvloedt 
door enkele externe factoren, zoals het beleid van de overheid die jaarlijks de hoogte van de 
energiebelasting vaststelt.  
Elke deelnemer heeft recht op de korting ter hoogte van de energiebelasting voor een evenredig deel 
van het totaal aantal opgewekte kilowatturen in dit project, als hij die kilowatturen ook 
daadwerkelijk heeft verbruikt in dat jaar. Let op: niet alle energieleveranciers willen meewerken aan 
de verrekening van de korting. Informeer daarom vooraf of en hoe uw leverancier de korting 
verrekend op uw energienota. 
 
Naast dit voordeel zal de coöperatie indien zich dit voordoet middels een besluit van de algemene 
ledenvergadering (ALV) een uitkering doen. Dergelijke uitkeringen zijn niet meegenomen in het 
verwachte rendement. Overschotten in de exploitatie van het project zullen in de eerste jaren 
aangewend worden voor het opbouwen van een buffer om eventuele tegenvallers op te kunnen 
vangen. 
 
Het verwachte rendement op de uitgegeven energiecertificaten (zonnedelen à 250 Kwh) is niet 
afhankelijk van de winst die de coöperatie maakt. De kans bestaat dat de winst van de coöperatie 
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lager is dan verwacht maar dat zal geen effect hebben op het verwachte rendement van de 
certificaten in dit project. Pas als er sprake is van verlies zal de coöperatie besluiten de jaarlijkse inleg 
per zonnedeel te verhogen, waardoor u minder rendement zult hebben. 
 
Het eigen vermogen van de coöperatie is beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Het 
zonnedak wordt meegefinancierd door een lening bij het Provinciale Energiefonds (FND).  
Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de 
coöperatie relatief snel niet meer aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. Deelnemers aan dit 
project betalen een jaarlijkse inleg (contributie) per zonnedeel die verhoogd kan worden wanneer dit 
noodzakelijk is voor een gezonde financiële huishouding van de coöperatie. De ALV besluit hierover. 
Een verhoging van de jaarlijkse inleg verlaagt het rendement op uw investering.  
De belangrijkste redenen waardoor de coöperatie mogelijk niet in staat is het verwachte rendement 
te realiseren zijn: 
 

o Een besluit van de landelijke overheid om de energiebelasting op elektriciteit te 
verlagen. Uw voordeel ten opzichte van anderen die niet participeren in een project 
als dit wordt hierdoor minder. 

o Daling van de elektriciteitsprijs van de energie die de coöperatie gezamenlijk opwekt 
en verkoopt. 

o Minder opwek van energie door tegenvallende prestaties van de panelen of 
onvoorziene en onverzekerbare calamiteiten. 

 
Het deelnemingsrecht (de door u aangekochte zonnedelen via een bedrag ineens) is niet 
verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er 
mogelijk geen koper is voor uw deelnemingsrecht als u tussentijds van uw deelnemingsrecht af wilt 
of uw lidmaatschap wilt opzeggen. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste 
moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw 
deelnemingsrechten voor een lagere prijs moet verkopen. 
 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 
 
Deelnemingsrechten worden aangeboden aan inwoners en bedrijven van Kiel-Windeweer en verdere 
bezitters van kleinverbruikaansluitingen van de postcodegebieden 9602, 9603, 9605, 9606, 9631, 
9648, 9654, 9655, 9473, 9474.  
 
Het deelnemingsrecht is geschikt voor beleggers die collectief duurzame energie willen produceren 
en daar een beperkt financieel voordeel van willen genieten middels een korting op hun 
energierekening. Het deelnemingsrecht is niet geschikt voor beleggers die niet in de genoemde 
postcodegebieden wonen of geen kleinverbruikersaansluiting met een netto energieverbruik 
hebben. 
 
Wat voor belegging is dit? 
 
Met deelname in het project verwerft u een deelnemingsrecht voor het aantal zonnedelen dat u 

afneemt. Hiermee wordt u tegelijk lid van de coöperatie en bent u verplicht de jaarlijkse bijdrage van 

€ 12,50 te betalen, waarin ook de kosten van het lidmaatschap van de KEC zijn begrepen. Van dit 

bedrag van € 12,50 wordt 10% (€1,25) aan de KEC afgedragen. De nominale waarde van de 

deelnemingsrechten is € 95,- per zonnedeel. 

De intrinsieke waarde en de prijs van een deelnemingsrecht (zonnedeel) is € 95,- jaarlijks verminderd 
met 1/15e deel van dit bedrag.  



 

 

Deelname is mogelijk vanaf één deelnemingsrecht. In totaal worden er 230 deelnemingsrechten 
(zonnedelen a 250 kWh) in dit project uitgegeven.  
De datum van uitgifte van de deelnemingsrechten is december 2020 
De looptijd van de deelnemingsrechten is 15 jaar. 
Het verwacht, gemiddeld jaarlijkse rendement (IR) is circa 8 %. 
 
Wat zijn de kosten voor u als deelnemer? 
 
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten. Bij verkoop van uw rechten betaalt u ook geen 
bijkomende kosten. 
 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
 
Uw inleg wordt volledig gebruikt om een deel van de investeringskosten van het project te dekken. 

Niets van uw inleg wordt geïnvesteerd in andere zaken dan dit project. Van dit project wordt binnen 

de coöperatie een aparte administratie gevoerd. De opbrengst van de exploitatie komt ten goede 

aan de deelnemers. Uw inleg behoort tot het eigen vermogen van de coöperatie. De coöperatie is 

aanbieder en uitgevende instelling van de deelnemingsrechten. 

De uitgevende instelling is een coöperatie U.A., opgericht op 6 augustus 2020 en gevestigd in Midden 
Groningen onder het KvK-nummer 78770807. Het adres van de uitgevende instelling is Dorpsstraat 
40, 9605 PA Kiel-Windeweer. Contactpersoon: Peter Gerrits, secretaris@kielsterenergiecooperatie.nl  
06 54318564. 
 
De uitgevende instelling wordt bestuurd door Roelf de Haan, Peter Gerrits en Dirk Siebering. 
 
De coöperatie heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen. 
 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst. 
 
Het rendement voor deelnemers wordt verkregen in de vorm van korting op de energierekening ter 
hoogte van de energiebelasting. Het energiebelastingtarief voor 2020 is € € 0,09770 per kWh (excl. 
BTW, € 0,11821 incl. BTW). De hoogte van dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Dit 
rendement komt dus niet uit de exploitatie van het project en kan dus direct vanaf het eerste jaar 
worden toegekend.  

Indien in de exploitatie van het project, na aftrek van kosten en reserveringen, gelden overblijven 

dan komen deze toe aan de deelnemers in het project. Het bestuur van de KEC doet jaarlijks verslag 

aan de ALV over de exploitatie van het project en legt daarover verantwoording af. 

Er zijn naast de deelnemers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder 
kosten) ontvangen uit de investering. 
 
De investering voor het project wordt gefaseerd gedaan bij volledige inschrijving op alle rechten in 
die fase. 
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Nadere informatie over de financiële situatie van de coöperatie 
 
De coöperatie is opgericht en actief sinds 6 augustus 2020. De volgende financiële informatie is de 
meest recent beschikbare informatie. 
 
Door de recente oprichting van de coöperatie is er geen balans en resultatenrekening beschikbaar. 
Onderstaand de investerings-, financierings- en exploitatiebegroting van het project die zijn 
opgesteld met behulp van het rekenmodel van de Groninger Energie Koepel (GREK). 

 
 


