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1.  Energie besparen in eigen huis, deel 1

De elektriciteitsmeter loopt weer vooruit, de gure wind blaast om het huis,

de kachel staat aan. Tijd voor gezelligheid en tijd om het avontuur met de

zonnepanelen te evalueren. En om een duurzame wensenlijst voor 2014 te

verzinnen. Uw panelen zullen de afgelopen zomer de verwachte stroom wel

geleverd hebben, maar wat kunt u nog meer doen? Wilt u nog duurzamer

worden, op naar een energie neutraal huis. U kunt bijvoorbeeld uw

stroomverbruik omlaag brengen, uw gasverbruik verminderen en minder

water gebruiken. Drie goede voornemens met verschillende adviezen om de

voornemens uit te laten komen. In deze nieuwsbrief krijgt u tips om te

besparen. En die zijn zo logisch, dat je ze weer vergeet.

Hoe krijgt u het stroomverbruik omlaag? Door minder apparaten te

gebruiken, deze korter in te schakelen en door zuiniger apparaten te

gebruiken. Hoeveel stekkers heeft u in het stopcontact? Welke hiervan zijn

grootgebruiker? Meten is weten, er zijn energiemetertjes voor apparaten in

de handel. Zo'n energiemeter steekt u in het stopcontact en u doet de

stekker van het apparaat in deze meter. U leest hoeveel stroom het

apparaat verbruikt als het aan staat of bungelt in de stand-by-stand. U leest

af hoeveel elektriciteit een wasbeurt kost of hoeveel stroom een televisie

gebruikt. Er zijn ook geavanceerde apparaten die gebruik maken van de

slimme meter in uw huis. Hiermee krijgt u een totaalbeeld.

Stap twee is lastiger: wilt u uw apparaten blijven gebruiken of bedenkt u

een plan om ze minder te gebruiken? Hoe doet u dat en hoe krijgt u de

huisgenoten zover dat ze de televisie uitzetten in plaats van in de stand-by-

stand achterlaten? Moet de koelkast in de garage in de winter nog werken?

Zijn twee wasbeurten per dag noodzakelijk? Als derde stap kunt u de

energieslurpende apparaten vervangen door energiezuinige exemplaren. De

ledlamp doet zijn intrede, er zijn energielabels voor wasmachines bedacht

en de HR-ketel wordt ook steeds zuiniger. Als u zo’n vijf gloeilampen

vervangt door ledlampen, bespaart u al gauw € 50 per jaar. De iets

duurdere ledlampen zijn snel terugverdiend.

Meten, bewust of minder bewust gebruiken, elke dag of af en toe Iedereen

denkt en doet thuis wel eens aan energiebesparing. Hoe bent u - alles bij



elkaar opgeteld - als energieconsument? Een topper in besparen of juist een

energieslurper? Of iets ertussenin?

2. PV-BTW ondernemer

U hebt als particulier dit jaar een zonnestroom producerende installatie

aangeschaft. U kunt naar alle verwachting de btw van deze investering

terugvorderen. Het betreft het btw-deel van alle kosten die gepaard gaan

met btw-plichtige verrichtingen en leveringen. Dit bedrag varieert tussen

honderden tot soms wel 2000 euro! U dient uzelf dan wel aan te melden bij

de Belastingdienst als btw-ondernemer. Helaas, veel mensen haken af

omdat zij geen administratie van de btw-ondernemer willen voeren.

Voor het belastingjaar 2013 kunt u de btw van uw zonnestroominstallatie

(uit 2013) terugvragen. U dient u bij de belastingdienst aan te melden als

btw ondernemer, omdat u stroom levert aan uw energieleverancier tegen

een vast bedrag. U verzoekt om de aangifte per jaar (i.p.v. een per

kwartaal) te mogen doen In het eerste jaar ontvangt u de waarschijnlijk het

grootste deel het btw-gedeelte van uw investering. In de daaropvolgende

jaren moet u de btw afdragen over alle opgewekte elektriciteit. Maar als u

per saldo niet boven de € 1.345 uitkomt, dan mag u dit bedrag houden. U

valt onder de "Kleine Ondernemersregeling" de KOR. Na circa twee (?) jaar

kunt u vragen om te worden ontheven uit de verplichting om een btw

administratie te moeten voeren. Het lijkt erop dat iedereen die sinds dit jaar

stroom levert aan zijn energieleverancier een ondernemer is voor de btw.

Meldt u zich niet aan bij de belastingdienst, dan bent u mogelijk in

overtreding. Wellicht worden er in deze situatie geen sancties opgelegd,

aangezien u de fiscus niet benadeelt noch dat er van uw kant sprake is van

(financieel) gewin. Wij moeten nog even afwachten.

Aanbod Handicom Solar

Bij voldoende aanmeldingen wil Handicom Solar uw btw-administratie

uitvoeren voor u als zonnestroom-ondernemer. Handicom Solar vraagt deze

ondernemende zonnestroomproducent om een eenmalig starttarief en een

vergoeding per jaar. Meer weten? Mail ons of bel ons voor een

gedetailleerde beschrijving van de PV-BTW-Service van Handicom Solar

(Solar@handicom.nl).



3. Ontmoeting, evaluatie en verjaardag op 22 november

Met alle leden van alle buurtcollectieven in Harderwijk willen wij op 22

november om tafel zitten. Ten eerste omdat Handicom Solar haar eerste

verjaardag viert. Maar vooral omdat wij jullie ervaringen met de nieuwe

zonnepanelen willen horen, ook van elkaar. Wie wint de prijs en heeft de

meeste zonne-energie opgewekt, wie heeft het hoogste rendement per kWp,

kortom, hoe bevallen de panelen en zijn de duurzame wensen uitgekomen.

Iedereen die deze nieuwsbrief ontvangt is uitgenodigd, vanzelfsprekend

stellen wij uw komst op prijs. Graag ontvangen wij een aanmelding vooraf.

Dan weten wij hoeveel taartjes wij moeten bakken.

4. Zonnestroom, maar niet van eigen dak?

Kun je ook zonnestroom ontvangen dat niet van eigen dak komt?

Uitdagender is het om panelen te plaatsen op een dak dat niet (alleen) van

jezelf is. Bijvoorbeeld, omdat je het huis huurt, omdat je met anderen

samen een woning bezit of omdat het dak van de sporthal of school veel

betere kansen biedt voor zonnestroom. Is dat allemaal mogelijk?

Een huurhuis met een prachtig dak biedt natuurlijk kansen. Helaas ben je

niet de enige die beslist over het huis. Je moet zorgen dat de huurbaas of –

corporatie ook gelooft in panelen. Het is dan jammer als de huurbaas of de

(nieuwe) medewerkers bij de corporaties onbekendheid zijn met duurzame

energie. Onbekend maakt onbemind. Nergens voor nodig, want in goed

overleg met de huurder kun je best tot prachtige initiatieven komen. Verken

eerst of de verhuurder open staat voor zonnestroom en zal toestaan om de

panelen op zijn dak te plaatsen. Overtuig hem of het corporatiebestuur van

het belang van duurzaam opgewekte stroom. Maak duidelijke afspraken op

papier, bijvoorbeeld over het installeren van de panelen, de

eigendomsrechten (wie betaalt ze en wie beheert ze), de opstalverzekering,

verhuisplannen, waardevermeerding van het huis of overmacht. Handicom

Solar kan u adviseren.

En een vereniging van eigenaren? Wat doet die met de zonnestroom van het

gemeenschappelijke dak? Verdeelt zij de stroom over alle appartementen of

gebruikt ze de zonnestroom voor de lift en de verlichting van de centrale

hal? Ook hier geldt weer dat goede onderlinge afspraken essentieel zijn. Het



is voor de vereniging rendabel om het stroomgebruik voor het algemene

gedeelte aan te wenden, vooral als dit minder is dan tien duizend kWh/jr.

Immers, daarboven geldt een goedkoper stroomtarief. Het is omslachtiger

om de zonnestroom te verdelen over de eigenaren; Iedere gebruiker krijgt

dan een eigen kabel. Een derde optie is dat bijvoorbeeld één bewoner

toestemming vraagt aan de overige eigenaren om het dak te mogen

gebruiken of huren. Deze eigenaar zet dan in eigen beheer panelen op het

dak en gebruikt de stroom. Dat hij de afspraken hierover vast moet leggen

spreekt voor zich.

En een sporthal of schooldak of het dak van de plaatselijke Harmonie? Er

zijn geruchten dat de politieke partijen de scholen van zonnestroom willen

voorzien. Als zij hun wens na de verkiezingen hard kunnen maken, kunnen

de scholen eindelijk het goede voorbeeld geven en besparen op de

energiekosten. Een nadeel aan panelen op een schooldak is de kans op

molest. Echter, dit gaat niet op voor alle scholen. Het is aan het

schoolbestuur om de afweging zuiver te maken en niet te laten leiden door

de onbekendheid met duurzame energie.

Een positief initiatief geeft het bestuur van ‘de Harmonie’ uit Harderwijk. De

leden hebben Handicom Solar gevraagd om de Quick Scan. Het

adviesrapport is meegenomen in het strategische stappenplan: eerst het

gebouw isoleren, dan de verlichting aanpakken en ondertussen beramen hoe

de panelen gesponsord kunnen worden.

5. Agenda

22 november Ontmoeting, evaluatie en verjaardag, vanaf half acht

26 november Informatie avond voor iedereen die overweegt om

panelen te plaatsen. Handicom Solar, 20.00 uur – 22.00

Datum onbekend Wijkplatform Frankrijk organiseert een thema-avond

over isoleren en subsidies.
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