
 

 
zonne-energie, ook voor mensen zonder eigen/geschikt dak 
 
 
Zelf, of samen duurzame elektriciteit opwekken voor eigen gebruik. Voor energiezekerheid, lagere 
kosten of voor een schonere leefomgeving. In een stad met veel daken, zoals Amsterdam, willen veel 
inwoners en ondernemers wel – maar het kan nog niet altijd. Want zelf energie opwekken is gekoppeld 
aan een eigen dak. Energie opwekken via het dak van een ander wordt door het ministerie van 
Financiën ontmoedigd door daar belasting over te heffen. Energiebelasting en BTW. 
 
En dat is raar. Over een krop sla die je uit de moestuin mee naar huis neemt hoef je toch ook geen 
belasting te betalen? 
 
Dus hier moet Den Haag echt verandering in brengen. Dus stem voor eigen energie op 12 september. 
 
Want wat is nu het geval. 
 
Veel mensen hebben geen eigen dak (o.a. huurders), of maken deel uit van een VvE waar niet iedereen 
kan of wil meebetalen aan zonnepanelen op het dak. Maar er zijn ook veel inwoners en bedrijven die 
wel een geschikt dak hebben, maar niet in zonne-energie kunnen of willen investeren.  
 
Zonde van die onbenutte daken van scholen, sportgebouwen, appartementencomplexen!  
 
Daarom moet de nieuwe regering nu korte metten maken met de huidige energiebelemmeringen en 
zelflevering van lokaal en duurzaam opgewekte energie stimuleren. Want dan kan iedereen die zelf 
energie wil opwekken maar geen eigen dak heeft, dat gewoon doen via het dak van een buur of ander 
geschikt en beschikbaar plat dak in de omgeving. Dan kunt u de energie die u opwekt op het dak van 
een ander gewoon aftrekken van de energie die u thuis of op het werk gebruikt – zonder eerst belasting  
te moeten betalen over de door u opgewekte energie. 
 
Wij krijgen Kippen is een steeds groter groeiende groep inwoners en ondernemers in Amsterdam Zuid  
(en daarbuiten) en wij werken samen met aan het ontwikkelen en identificeren van oplossingen voor 
lokale duurzame energie. 
 
 
Zolang Den Haag nog niet meewerkt, kan dit in iedergeval al wel: 
 

1. ‘Buren helpen elkaar’. Voor eigenaren van woningen. “Heb jij geen plek? Leg ze maar bij mij en 
leg de leiding naar je eigen meterkast…” (let wel op evt. recht van opstal).  

2. VvE-dak of huurdersdak: samen delen, met ieder zijn eigen set panelen en eigen lijn naar 
meterkast. 

3. Gezamenlijke energietuin (een ‘bed’ vol zonnepanelen) in de binnentuin van huurders en/of 
eigenaren, al dan niet afgewisseld met (zonne)bloemen en voedsel. 

4. De Mirjam-methode: samen als VvE investeren in 1 installatie en invoeden in meterkast van 1 
bewoner; vervolgens jaarlijks, conform courante energieprijs, genutte energie betalen aan de 
VvE door die betreffende bewoner.  

5. ‘Herman de Stroomverdeler’: samen als VvE of verhuurder investeren in 1 installatie en met de 
stroomverdeler de opgewekte energie verdelen over de deelnemers. 

	  



 

	  

6. De Directe Lijn, ‘de verlengsnoermethode’: een gezamenlijke energietuin elders, bv aan de 
overkant van een appartementencomplex of een school, waar via een kabel onder de grond of 
bovenlangs de stroom naar de woningen of school wordt gebracht. Eventueel in combinatie met 
‘Herman’. Een Europese richtlijn staat dit toe, Nederland is op de vingers getikt omdat die deze 
richtlijn niet implementeert. 

7. ‘Zon op Nederland’: investeer in 1 of meer zonnepanelen op een school of boerderij en krijg een 
jaarlijkse winstuitkering (de opgewekte stroom wordt gekocht door de betreffende school of 
boerderij). 

8. BOERzoektBUUR: voorfinancieren van zonnepanelen voor de boer, in ruil voor producten of 
diensten van de boerderij. Kan ook sportschool, restaurant of supermarkt zijn. 

9. BEDRIJFzoektBUUR: huurkoopconstructie waarbij bedrijf wel geld heeft en geen dak, en buur 
wel een dak maar geen geld. Bedrijf investeert en buur profiteert mee. Bedrijf heeft fiscale 
aftrekmogelijkheden en buur betaalt de eerste jaren voor de stroom aan bedrijf. Na 6 jaar 
kunnen tegen een restwaarde de panelen overgaan van bedrijf naar buur. 

10. Tante Pauline regeling: als nichtjes en neefjes het ouderlijk huis verlaten wekt tante Pauline 
gedurende 5 jaar stroom voor hen op, zo krijgen jongeren zonder geld of eigen dak toch 
duurzame startersstroom cadeau. Daarna gebruikt tante Pauline de panelen voor de benodigde 
elektriciteit tijdens haar pensioen. Tante Pauline kan dat bij wijze van sponsoring doen, en 
wellicht ook in combinatie met BEDRIJFzoektBUUR toepassen.  

En dit mag nog niet van Den Haag, hoewel klaar om te starten (en sommigen zijn al gestart). 
 
11. ENERGIEvanboerENbuur: buren en boer investeren samen in 1 zonne-installatie op het dak 

van de boerderij en een energieleverancier (bv Nuon, Greenchoice) treedt op als 
administrateur. De oogst wordt naar rato verdeeld en afgetrokken van de thuis benodigde 
stroom (salderen). Boerendak kan ook school zijn of kantoor. En zonnepanelen kunnen ook 
een windmolen of biovergister zijn. Dit verrekeningssysteem heet ‘virtueel salderen’. Het gaat 
immers gewoon om gezamenlijke opwekking van energie voor eigen gebruik, alleen niet op 
eigen dak, net als die krop sla uit de moestuin. Ook al mag het niet, we passen het toch toe: bij 
boer Henk Hoefnagel in Beneden-Leeuwen sinds sept 2010. 

 
12. Idem als 11, waarbij niet een energieleverancier, maar een netwerkbeheerder, bv. Alliander, de 

administratie voor haar rekening neemt. Dit doet Stichting Zonnepark Nijmegen als proef i.s.m. 
gemeente Nijmegen en Alliander.  

 
13. Collectieve Zelfvoorziening: rechtstreeks lid worden van een coöperatie van bewoners en/of 

bedrijven die samen energie opwekken voor eigen gebruik. De coöperatie investeert namens 
de leden in grote installaties zonnepanelen (of windmolens). Deze stroom is van en voor de 
leden. Coöperaties die zo werken: de Windvogel (zij hebben ook een windmolen, De 
Amstelvogel, bij Ouderkerk), Texel Energie, het Olympisch Energie bedrijf Amsterdam in 
oprichting. 

 
	  


