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LEESWIJZER  
 
Energiecollectief Midden-Twente is een initiatief van drie energiecollectieven, te weten ECHT (Hof van 
Twente), DiBo (Borne) en Hengelo Energie (Hengelo) met als doel: het ontwikkelen en exploiteren van 
productie-installaties voor duurzame energie, waaronder het zonne-energieproject Zon op Rikkerink in 
Ambt-Delden. 
  
Het idee is eenvoudig: inwoners investeren samen in zonnepanelen op de voormalige vuilstortplaats ‘t 
Rikkerink. Samen vormen ze een coöperatie en zijn ze eigenaar van de zonne-installatie. Deze duurzame 
energie is niet alleen schoon, maar is ook nog eens winstgevend. Deelnemers profiteren namelijk door 
het aanschaffen van obligaties (ter waarde van € 50,-), met een vaste rente van 5% en dat 15 jaar lang.  
Een deelnemer mag maximaal 14 obligaties afnemen.  
 
Deze brochure gaat over het eerste project van Energiecollectief Midden-Twente: Zon op Rikkerink.  
 
Inwoners uit de drie gemeenten, die in het betreffende postcodegebied wonen (zie Spelregels pagina 5) 
zijn uitgenodigd om mee te investeren in dit project. Dit kan door middel van de aanschaf van obligaties. 
Hoe het allemaal precies werkt lichten we in deze brochure toe.  
 
In deze brochure gaan we in op de zakelijke en financiële informatie om deel te kunnen nemen in het 
project. Er zijn daarnaast vele andere redenen om mee te doen; we wekken samen duurzame energie 
op, verduurzamen en daarbij is het ook nog eens leuk om dat samen met andere inwoners te doen. Voor 
velen zijn deze andere redenen zelfs doorslaggevend. Tegelijk goed om ook bij de financiële kant stil te 
staan. We doen immers samen een grote investering! 
 
We hebben ons best gedaan om de informatie zo helder mogelijk weer te geven. Mocht je nog vragen 
hebben, neem vooral contact met ons op: info@zonoprikkerink.nl of kijk op onze website 
www.zonoprikkerink.nl 
 
Het bestuur van Energiecollectief Midden-Twente: 
 
André Oosting (voorzitter), Anne Offereins (penningmeester), Nico Lansink Rotgerink (secretaris) 
 
Het bestuur van de coöperatie doet veel zelf op vrijwillige basis. De projectontwikkeling vraagt om 
specifieke expertise en meer tijd dan door vrijwilligers is op te brengen. Ervaren projectbegeleiders van 
Nuts & Co zorgen er samen met vrijwilligers voor dat het project technisch, financieel en administratief 
in orde is. Daar komt veel bij kijken. Denk aan de juridische afspraken met Twence Zon b.v. 
(gebruikersovereenkomst, recht van opstal), verzekering en doorrekening van de business case. Nuts & 
Co werkt in opdracht van het bestuur en krijgt hiervoor een vergoeding.  
 
 



 

 

    

 

1  HET AANBOD  

 

 
Als inwoner uit één van de postcodegebieden (zie spelregels pagina 5) kun je mee investeren in het 
project Zon op Rikkerink en daarmee bijdragen aan een duurzaam Twente.  
Dat dit ook het overheidsbeleid voor een duurzame toekomst is blijkt uit de subsidie voor zonne-energie 
en de samenwerking die gestimuleerd wordt met de zogenaamde subsidieregeling coöperatieve 
energieopwekking (SCE).  
 
Je kunt deelnemen in het project door lid te worden van Energiecollectief Midden-Twente en je in te 
schrijven voor obligaties ter waarde van € 50,-. De maximale investering bedraagt € 700,-. De obligaties 
geven recht op een jaarlijkse rente van 5%. De obligatie wordt terugbetaald met een jaarlijkse annuïteit 
van € 4,82 in 15 jaar. We maken gebruik van de SCE subsidieregeling. Er zijn een aantal spelregels. Hoe 
dat precies werkt lees je in hoofdstuk 2, Spelregels. 
 
Aantal obligaties: 1212 
Het zonnepark Rikkerink bestaat uit ongeveer 29.000 zonnepanelen. Ons Energiecollectief neemt daarin 
deel voor 918 panelen, die na oplevering overgedragen worden aan onze coöperatie.   
De stroomopbrengst van deze 918 panelen wordt geregistreerd met een aparte meter. Jaarlijks wordt 
naar verwachting 369.000 kWh duurzame stroom geproduceerd.  Deze groene stroom verkopen wij aan 
energiemaatschappij Greenchoice. Coöperatie Energiecollectief Midden Twente streeft ernaar in iedere 
gemeente 404 obligaties van € 50,- uit te geven. 
  



 

 

    

 

 
Prijs per obligatie: 
De prijs van een obligatie is vastgesteld op € 50,-. 
 
Looptijd 
De looptijd van het project, en daarmee de obligatielening is 15 jaar. 
 

 
 

Aankoopprijs per obligatie 50,00

Rente percentage 5%

Looptijd in jaren 15

Jaarlijkse uitbetaling 4,82
Totale uitbetaling over 15 jaar 72,26

jaar jaarlijkse uitbetaling rente component aflossings component restant aflossing

1 4,82 2,50 2,32 47,68
2 4,82 2,38 2,43 45,25
3 4,82 2,26 2,55 42,70
4 4,82 2,13 2,68 40,01
5 4,82 2,00 2,82 37,20
6 4,82 1,86 2,96 34,24
7 4,82 1,71 3,11 31,13
8 4,82 1,56 3,26 27,87
9 4,82 1,39 3,42 24,45
10 4,82 1,22 3,59 20,86
11 4,82 1,04 3,77 17,08
12 4,82 0,85 3,96 13,12
13 4,82 0,66 4,16 8,96
14 4,82 0,45 4,37 4,59
15 4,82 0,23 4,59 0,00

72,26

totale uitbetaling over 15 jaar

Grafische weergave van de uitbetaling op een Groenobligatie van € 50,- over 15 jaar inclusief rentevergoeding

Groenobligatie van Energie Collectief Midden-Twente
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Procedure aanbod 
De inschrijvers op de obligaties krijgen op 1 juni 2021 een aanbod om definitief deelnemer te worden en 
hebben tot 15 juni 2021 de tijd om het aanbod te accepteren. Zodra na acceptatie ook de betaling op de 
obligatie binnen is, is de deelname definitief. 
Bij overtekening wordt de volgorde van inschrijving aangehouden als selectiecriterium. De rest van de 
inschrijvers wordt op een wachtlijst geplaatst  
Als er na 15 juni 2021 nog obligaties over zijn dan schrijven wij de volgende geïnteresseerden op de 
wachtlijst aan. Het project gaat definitief door zodra er voldoende deelnemers zijn en we de vereiste 
beschikking binnen hebben om gebruik te mogen maken van de SCE-subsidieregeling. 
 
Als alle inschrijvingen rond zijn en het geld van alle deelnemers binnen is, dan geven we opdracht tot 
aankoop van de panelen. 
De ledenovereenkomst en andere officiële documenten voor deelname vind je op onze website 
www.zonoprikkerink.nl. Daar vind je ook uitgebreidere informatie voor het inschrijven. 

  



 

 

    

 

2 SPELREGELS 

We maken gebruik van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ of formeel: Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking 2021.  Deze landelijke regeling is 1 april 2021 van kracht geworden en is 
bedoeld om duurzame energieopwekking van en door burgerinitiatieven te stimuleren.   

Om als deelnemer mee te kunnen doen aan dit project, gelden de volgende spelregels:  

• Je wordt lid van de coöperatie. 
• Je woont binnen het postcodegebied van de Zonne-energie installatie. 
• Je investeert in minimaal 1 obligatie. 
• Je woont in een koop- of huurwoning met een eigen elektriciteitsaansluiting.  

Of Je bent een ondernemer met een kleinverbruikers aansluiting  
• Je doet in principe voor 15 jaar mee. 

 
Zie de website voor een toelichting op deze spelregels: www.zonoprikkerink.nl  onder Meedoen/ Hoe 
werkt het.  

Postcodegebied van de zonne-energie installatie 
Voor het project Zon op Rikkerink richten we ons in eerste instantie op inwoners met postcode 7491, 
7495, 7555 of 7621. Ook inwoners met postcodes 7471, 7472, 7475, 7468, 7496, 7497, 7554 of 7627 
kunnen meedoen in dit project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De energieleverancier 
Deelnemers die een energiecontract hebben of nemen bij Greenchoice krijgen een extra aantrekkelijk 
tarief voor hun energie inkoop.  Ook de coöperatie profiteert in dat geval. Voor elke coöperatie lid dat 
energie afneemt bij Greenchoice (en meldt lid te zijn van een energiecoöperatie), betaalt Greenchoice 
een vergoeding per jaar aan de coöperatie. Alle deelnemers hebben daarmee voordeel. 
  



 

 

    

 

3 HET PROJECT 

 
 

28.458 panelen op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink 
Op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink te Ambt-Delden ontwikkelt Twence een zonnepark met 28.458 
panelen. Deze panelen produceren elektriciteit voor ongeveer 3.000 huishoudens. Zo wordt de 
voormalige stortplaats een duurzame energievoorziening, die bijdraagt aan de energietransitie en het 
beperken van de CO2 uitstoot. In september 2021 is de oplevering gepland.  
 
Twence stelt 918 panelen beschikbaar 
De gemeente Hof van Twente stelde als voorwaarde bij het verlenen van de omgevingsvergunning, dat 
een deel van de panelen beschikbaar komen voor 2 postcoderoos projecten voor de beide plaatselijke 
coöperaties in Hof van Twente.  Ieder van de coöperaties krijgt de mogelijkheid 918 panelen over te 
nemen voor een postcoderoos project. ECHT, de energiecoöperatie Hof van Twente, heeft een 
intentieovereenkomst getekend met Twence Zon b.v. waarin het volgende is overeengekomen: 
• De coöperatie mag 15 jaar gebruik maken van de locatie ’t Rikkerink om 918 panelen te exploiteren. 
• De aanleg en installatie geschiedt voor rekening en risico van Twence Zon b.v. De 918 panelen 

worden na oplevering overgedragen aan het Energiecollectief Midden-Twente. 
• De coöperatie is 15 jaar lang juridisch en economisch eigenaar van de zonne-installatie. 
• De garantie op de installatie is 15 jaar. 
• Het onderhoud voor de periode van 15 jaar is verdisconteerd in de aankoopprijs. 
• Deze periode kan niet worden verlengd. Na 15 jaar gaat het eigendom van de panelen om niet over 

naar Twence Zon b.v. 
 
 
 



 

 

    

 

De voormalige stortplaats is in 2018 en 2019 voorzien van 2 afdeklagen, gevolgd in 2020 met een derde 
waterdichte afdeklaag, zodat er geen water kan doorsijpelen. Dankzij het beboste talud past het 
zonnepark mooi in het landschap.  Alle werkzaamheden zijn en worden in goed overleg met 
omwonenden van ’t Rikkerink uitgevoerd. 
 

 
 
Technische specificaties  

Zonnepanelen 445 Wp & 450 Wp 
Opgesteld elektrisch 
vermogen 

410.775 Wp 

Opgewekt elektrisch 
vermogen 

369.698 kWh (check: op basis 900 uren = 900 x 410.775) 

Aansluiting op het 
elektriciteitsnet 

3 x 160A 100kVa  
  

 
Nadere informatie is vastgelegd in de intentieovereenkomst tussen Twence Zon b.v. en de coöperatie. 
Deze is in te zien bij het Energiecollectief Midden-Twente. 
 
Installateur   
De installatie wordt geplaatst door Engie Energie. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met grotere 
zonprojecten. 
 
Twence Zon b.v. heeft een keuze gemaakt voor deze leverancier. Hieraan is een uitgebreid offertetraject 
voorafgegaan waarbij rekening gehouden is met productkwaliteit, kwaliteitscontrole tijdens plaatsing en 
na oplevering, de totale kosten over de levensduur inclusief onderhoud en vervangingen, 
garantiebepalingen, levering, trackrecord leverancier, service potentieel, betalingsvoorwaarden en 
vertrouwen (gunningscriteria). Er is gevraagd naar de footprint en recycling mogelijkheden voor de 
zonnepanelen. 
 
De garantieverklaring met Twence Zon b.v. is in te zien bij het Energiecollectief Midden-Twente. 
  



 

 

    

 

 
Greenchoice koopt de zonnestroom 
De elektriciteit van de zonne-installatie wordt verkocht aan de energieleverancier Greenchoice.  
Energiecollectief Midden-Twente sluit een contract voor de levering van elektriciteit middels een PPA-
overeenkomst (PPA; power purchase agreement). 
 
Het bestuur heeft offertes aangevraagd bij meerdere energieleveranciers. Greenchoice is als de meest 
gunstige naar voren gekomen, om de volgende redenen:  
• Een marktconforme kWh-vergoeding 
• Ruime ervaring met postcoderoosprojecten en energiecoöperaties, actieve ondersteuning bij de 

projectontwikkeling, projectadministratie en een positieve waardering door andere coöperaties.  
 
De kWh-vergoeding wordt halfjaarlijks vastgesteld.  
 
De overeenkomst van Greenchoice is in te zien bij het Energiecollectief Midden-Twente. 
 

 
Greenchoice is met rond 415.000 klanten de grootste 100% groene en tevens de 4e 
grootste energieleverancier van Nederland. De eigenaren van het bedrijf zijn de 
bedrijven Energie Concurrent (70%) en Eneco (30%).  
 
 
 

“In onze ogen vormen lokale energieprojecten de basis voor een échte overgang naar 100% groene energie. 
Daarom 'poweren' we vol overtuiging tientallen lokale initiatieven en energiecoöperaties door het hele 
land. We geven kracht aan mensen die samen energie op willen wekken. Zo helpen we met het creëren van 
lokaal draagvlak en het werven van leden. We bieden de coöperatie een scherp inkooptarief voor de 
stroom. We bedienen de klanten vanuit ons geprezen serviceteam en verzorgen de administratie, 
waaronder de jaarlijkse uitkering voor deelnemers aan postcoderoosprojecten. Met meer dan 50 
aangesloten energiecoöperaties en een uitgebreid partnernetwerk bieden we onze kennis en ervaring om 
samen écht het verschil te gaan maken”. (www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/cooperaties/). 

 
  



 

 

    

 

4 BUSINESS CASE: FINANCIEEL OVERZICHT VOOR DE COÖPERATIE  

 
 

 
Figuur 1 Er zijn drie geldstromen: tussen de coöperatie en de deelnemer (eenmalige inleg, jaarlijkse uitkering, tussen de coöperatie en de 
energieleverancier (stroomverkoop) en tussen de deelnemer en zijn/ haar eigen energieleverancier. 

 
De coöperatie heeft met de volgende kosten en opbrengsten te maken:  
 
Investeringskosten (eenmalig in 2021) 
De coöperatie investeert eenmalig in de aankoop van de zonne-installatie. De investeringskosten 
omvatten de kosten voor de technische installatie (zonnepanelen, omvormers, kabels, aansluiting, de 
bouw- en montagekosten, e.d.), kosten voor 15 jaar beheer en onderhoud projectbegeleiding en voor 
het opzetten van de projectadministratie en de kosten voor de notaris (recht van opstal).  

Er is een post ‘onvoorzien’ opgenomen.  

Andere eenmalige kosten, zoals voor de oprichting van de coöperatie, bijeenkomsten, 
communicatiemiddelen, website en andere overheadkosten zijn meegenomen in de investeringskosten. 
De begeleiding van het project is in handen bij Nuts&Co. De aanloopkosten worden deels betaald uit 
een eenmalige subsidie van de provincie en deels verwerkt in de investering. De bestuursleden van de 
deelnemende coöperaties werken op vrijwillige basis. Daarmee houden we de ontwikkelkosten relatief 
laag.  

De investeringskosten worden voor 80% gefinancierd middels een lening en 20% met de uitgifte van 
obligaties en een subsidie van de provincie.  



 

 

    

 

 

Exploitatie: inkomsten voor de coöperatie (jaarlijks, 15 jaar) 
De belangrijkste inkomstenbron voor de coöperatie bestaat uit de subsidie van 12,1 cent per kWh 
opgewekte elektriciteit. De opbrengst van de verkoop van de zonnestroom aan de energieleverancier 
(voor de komende jaren: Greenchoice) wordt hierop in mindering gebracht. Hoe deze prijs zich de 
komende jaren ontwikkelt is lastig te voorspellen. Echter op de begroting heeft dit geen invloed: omdat 
15 jaar lang een vaste prijs wordt gegarandeerd door RVO gaan we uit van een stabiele opbrengst. De 
verwachte jaarlijks opbrengst uit subsidie en stroomverkoop is € 45.000,-. 
 
Exploitatie: kosten voor de coöperatie (jaarlijks, 15 jaar)  
Jaarlijks worden kosten gemaakt. Deze omvatten: kosten voor het meetbedrijf (meetdiensten), 
financiële administratie, verzekeringen, bank en een internetverbinding. De kosten voor onderhoud zijn 
verrekend in de aankoopprijs. 
De administratiekosten zijn deels afhankelijk van het aantal deelnemers. Deze dekken de kosten voor 
het voeren van de noodzakelijke administraties die we uit laten voeren door Voorstroom. De 
verzekeringskosten voor schade, bedrijfsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid en de 
bankkosten rekenen we toe aan het project. Zodra er meerdere projecten zijn gerealiseerd, kunnen 
deze kosten over meerdere projecten worden verdeeld. 
Er wordt jaarlijks een reservering gemaakt voor toekomstige uitgaven en nieuw te ontwikkelen 
projecten.  
 
Algemene kosten voor de coöperatie  
Het overschot op de exploitatie wordt gebruikt voor de opbouw van de coöperatie 
(communicatiemiddelen, bijeenkomsten) en het zoeken naar geschikte locaties voor nieuwe projecten. 
Tevens wordt een bedrag gereserveerd voor dekking van het ontwikkelrisico van toekomstige projecten 
(mocht een project niet doorgaan en er zijn al ontwikkelkosten gemaakt).  
 
Voordeel voor de deelnemers 
De leden van de coöperatie ontvangen jaarlijks € 4,82 voor rente en aflossing per obligatie (annuïteit). 
Het eerste jaar is de rente van 5% over € 50,-, dat is € 2,50 en de aflossing € 2,32.   Dit betaalt de 
coöperatie uit aan de deelnemers uit de opbrengsten uit stroomverkoop en subsidie. Een mooi 
rendement op een investering in hernieuwbare energie.  
  



 

 

    

 

Begroting: eenmalige investeringskosten (in 2021) 

 
 
 
Begroting: exploitatie (prognose eerste volle productiejaar)  

 
 
Let op, in deze tabel zijn afgeronde bedragen gebruikt. 

  

LOCATIE Datum 31-03-2021
t Rikkerink Versie SCE 1.0
Rikkerinksweg Blad 1 van (1)
7495 AMBT DELDEN

OVERZICHT INVESTERING kosten opbrengsten

KOSTEN
kosten voorbereiding 20.000€           
 - haalbaarheidsonderzoek, businesscase
 - communicatie, werving

kosten ontwikkeling 44.000€           
 - op- en inrichting coöperatie
 - contractering, juridische adviezen
 - financieringskosten
 - communicatie en werving
 - inrichten administratie
 - projectbegeleiding

kosten verwerving juridisch en economisch eigendom zonne-installatie 339.000€         

OPBRENGSTEN
 - ontvangen subsidies 20.000€           
 - vreemd vermogen 324.000€         
 - verkoop obligaties 60.600€           

totaal 403.000€         404.600€         
startkapitaal project 1.600€             

OVERZICHT EXPLOITATIE kosten opbrengsten
 (prognose eerste volle produktiejaar)

KOSTEN
jaarlijkse exploitatiekosten 44.200€           
 - verzekering, WOZ-belasting
 - administratie, beheer
 - reserveringen en voorzieningen
 - rente en aflossingen

OPBRENGSTEN
verkoop opgewekte stroom 12.600€           
vergoeding vanuit SCE-subsisie 32.200€           

totaal 44.200€           44.800€           
exploitatiesaldo (vóór belasting) 600€                 
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5 RISICO’S 

Aan de investering in het project (door middel van de aanschaf van obligaties) zijn risico’s verbonden.  
 
Aansprakelijkheid van coöperatie en leden 
De rechtsvorm van de coöperatie is UA – Uitgesloten Aansprakelijkheid. Het financiële risico zal 
daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag dat een lid heeft ingelegd in de coöperatie. Leden van de 
coöperatie kunnen daarom nooit op hun privévermogen aangesproken worden. Het bestuur is 
verzekerd via een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  
 
Marktprijs voor elektriciteit 
De vergoeding voor de opgewekte stroom kan gedurende de looptijd van het project fluctueren. De 
inkomsten uit de stroomverkoop zijn afhankelijk van de marktprijs voor stroom (en van de jaarlijkse 
productie in kWh). Door de toekenning van de SCE-subsidie is het risico van prijsdaling afgedekt door 
een gegarandeerde minimale opbrengst. 
 
Productgaranties en systeemprestaties 
Middels het prestatiecontract tussen Engie en Twence zijn de risico’s op prestaties en productgarantie 
afgedekt gedurende de looptijd van het project.  
 
Schade aan de installatie 
De installatie is verzekerd tegen schade, diefstal en vandalisme. De condities van de verzekeraar zijn in 
te zien voor alle leden. Daarnaast is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten in het geval er 
schade aan derden ontstaat als gevolg van het project. Schade gedurende het bouwproces is gedekt 
door de verzekering van de installateur. 
 
Verhuizing buiten de postcoderoos  
Een verhuizing van de certificaathouder buiten het postcoderoos-gebied heeft geen consequenties. De 
obligatie behoeft niet te worden overgedragen aan de coöperatie of een inwoner van de postcoderoos. 
 
Postcoderoos regeling   
De officiële benaming is vanaf 1 april 2021: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 
Vanaf 1 april is een aanvraag ingediend voor dit project bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO).  De beschikking wordt afgegeven 8 tot 12 weken na de aanvraag. Totaal is er voor 2021 92 
miljoen euro beschikbaar. Indien het bedrag door een grote hoeveelheid aanvragen wordt 
overschreden, bestaat de mogelijkheid, dat de gevraagde subsidie niet wordt verstrekt. In dat geval gaat 
het project niet door. Ook in de overeenkomst met Twence Zon b.v. is dit opgenomen als ontbindende 
voorwaarde. 
 
Ontbinding in geval van niet kunnen financieren 
In het geval dat het de coöperatie niet lukt een passende financiering voor het project te vinden zal het 
project geen doorgang vinden. In de overeenkomst met Twence Zon b.v. is als ontbindende voorwaarde 
opgenomen.  



 

 

    

 

6 MELDING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN 

 
Deelname in een coöperatief zonproject wordt sinds eind 
2017 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gezien 
als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 5 
miljoen euro is de aanbieder vrijgesteld van de 
prospectusplicht. Wel moeten de aanbiedingen vooraf 
worden gemeld bij AFM en zijn aanbieders verplicht 
gegevens te verstrekken aan deelnemers met gebruik van 
een informatiedocument (volgens het standaardformat 
van de vrijstellingsregeling). Dit is bedoeld om deelnemers te helpen om de kosten, risico’s en het 
rendement van de belegging beter te begrijpen. Dit informatiedocument moet met de melding worden 
verstrekt aan de AFM. Aanbieders zijn daarnaast verplicht om de volgende vrijstellingsvermelding op te 
nemen bij alle reclame-uitingen.  
 

 
 
Energiecollectief Midden-Twente heeft het project bij AFM gemeld. Het informatiedocument dat daarbij 
is meegeleverd, is op te vragen bij het Energiecollectief. Het is een samenvatting van de informatie uit 
deze (voorliggende) brochure.  
 
Deze informatiebrochure is geen ‘prospectus’ of ‘informatiedocument’ (in formele zin van de AFM). Het 
is bedoeld om potentiële deelnemers te informeren over de financiële aspecten van het project. Er 
kunnen geen rechten aan ontleend worden.  
  
Zie: website AFM/ Vrijstellingsregeling prospectusplicht gewijzigd per 1 oktober 2017 voor Effecten 
uitgevende ondernemingen. 



 

 

    

 

7 FISCALE ASPECTEN 

 
Belastingopgave 
De Belastingdienst beschouwt de certificaten als een investering. Dit betekent dat de deelnemer de 
waarde van de obligaties moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. De deelname valt onder box 
3 voor sparen en beleggen bij de Aangifte Inkomstenbelasting (voorheen ‘vermogensbelasting’).  
 
Er is geen box 3-belasting verschuldigd als het totale box 3-vermogen (bezittingen minus schulden) lager 
is dan de box 3-vrijstelling. Is het totale box 3-vermogen hoger is dan de vrijstelling dan is over de 
waarde van de certificaten 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd. 
 
Je kunt als ondernemer deelnemen. Er zijn dan regels over wanneer je het vermogen bij je privé- of 
ondernemingsvermogen kunt rekenen. Dat wordt hier niet verder uitgewerkt. 
  



 

 

    

 

8 DE COÖPERATIE: Energiecollectief Midden-Twente  

 
Van burgerinitiatief naar coöperatie 
Energiecollectief Midden-Twente is de samenwerking van de drie energiecollectieven in Hof van Twente 
(ECHT), Borne (DiBo) en Hengelo (Hengelo Energie) om gezamenlijk het postcoderoos project Zon op 
Rikkerink tot een succes te maken.  De drie plaatselijke collectieven zijn ontstaan uit burgerinitiatieven 
van mensen, die de energietransitie een warm hart toe dragen en willen versnellen.  De samenwerking 
in het project ’t Rikkerink is een mooie opstap naar meer gezamenlijke projecten.  
 
Waarom een coöperatie? Samen ondernemen voor een duurzame toekomst  
Energiecollectief Midden-Twente is een coöperatie (rechtsvorm: ‘coöperatieve vereniging’). Deze 
specifieke ondernemingsvorm is geschikt voor collectieve exploitatie van een zonne-installatie en 
andere vormen van duurzame energieopwekking. Dit gebeurt op vele plekken in Nederland.  
We hebben voor deze vorm gekozen omdat we op deze manier met belangstellenden samen aan de slag 
kunnen met de energietransitie. De leden van de coöperatie ondernemen samen, als collectief, vanuit 
gedeelde zakelijke en ideële doelen: bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening, door 
exploitatie van een collectieve zonne-installatie.  
Voorwaarde om gebruik te maken van de SCE subsidieregeling is dat de installatie economisch en 
juridisch eigendom is van een coöperatie en dat de investerende deelnemers lid zijn van de coöperatie. 
De leden van een coöperatie hebben zeggenschap: elk lid heeft één stem in Algemene Leden 
Vergadering (ALV), ongeacht het aantal obligaties dat je hebt gekocht. In de ALV wordt besloten over de 
aanwending van de opbrengsten (of surplus) in de coöperatie.  
Je wordt lid van de coöperatie als je meedoet met een opwek project. Dit betekent dat we samen met 
alle andere deelnemers de coöperatie vormen. Samen bepalen we de koers.  
 
Oprichting en bestuur 
De coöperatie is in maart 2021 opgericht door bestuursleden van de 3 plaatselijke coöperaties. Zij 
vormen samen het eerste bestuur.  
 
  



 

 

    

 

9 PARTNERS & PARTIJEN 

 
Twence Zon b.v. Zij stellen de panelen ter beschikking en zorgen voor het onderhoud en functioneren 
van de installatie gedurende 15 jaar.   
 
De provincie Overijssel heeft een startsubsidie verstrekt. Hieruit betalen we de voorbereidingskosten 
van het eerste zonneproject en dekken we het ontwikkelrisico. 
 
Energiefonds Overijssel (EFO) is de verstrekker van het vreemd vermogen voor de financiering van de 
installatie. 

Nuts&Co: De professionals van Nuts&Co leveren de projectleiding voor het ontwikkelen en realiseren 
van energie opwek installaties. Nuts&Co is een coöperatie van energiecollectieven met als doel kennis 
en krachten bundelen. De aangesloten leden worden professioneel ondersteund bij het ontwikkelen, 
realiseren en exploiteren van duurzame energie opwek. 

Engie Energie is de leverancier en installateur van de zonnepanelen, en heeft een 15 jarig 
prestatiecontract afgesloten op deze installatie.  
 
Greenchoice is een energieleverancier. Energiecollectie Midden-Twente verkoopt de opgewekte 
zonnestroom aan Greenchoice en sluit daarvoor een contract af. De coöperatie ontvangt een extra 
vergoeding voor leden van coöperatie die klant zijn bij Greenchoice. 
 
Enexis is de regionale netbeheerder en contact voor de elektrische aansluiting op de locatie.  
 
Voorstroom 
Voorstroom helpt energiecollectieven verder met het op professionele wijze verzorgen van 
administratief ondersteunende diensten verpakt in een ICT-platform. Voorstroom is een ontwikkelende 
dienstverlener, die mede op vragen vanuit energie collectieven hun producten en diensten aanpassen. 
 


