BELEGGEN BRENGT RISICO’S MET ZICH MEE
Actueel
In het definitieve Klimaatakkoord van eind juni 2019 is opnieuw bevestigd dat voor
energiecoöperaties een aparte regeling zoals de Postcoderoos nodig blijft. Het streven is
de start van een 'nieuwe' regeling per 1 april 2021. Publicatie van deze nieuwe regeling
wordt binnenkort verwacht. Wij komen daar op terug zodra er duidelijkheid is.

Autoriteit financiële markten

Meedoen aan een zonnedak wordt gezien als een belegging en beleggen brengt risico’s
met zich mee. Een zonnedak wordt (verplicht) aangemeld bij de Autoriteit Financiële
Markten (AFM), maar vanwege de financiële kleinschaligheid is het inhoudelijk niet
gecontroleerd door de AFM. De Autoriteit Financiële Markten stelt als verplichting om op
de volgende beleggingsrisico’s te wijzen:


Rendement op geïnvesteerd vermogen: er wordt geen rendement gegarandeerd.
In belangrijke mate is het rendement afhankelijk van de hoogte van de
energiebelasting en de opgewekte stroom. Ook kan het volledig terugverdienen
van de inleg niet worden gegarandeerd.



Risico’s tijdens de bouw, waardoor bijvoorbeeld de productie later opstart dan de
geplande datum.



Faillissement van de leverancier van de installatie. Dit kan leiden tot vertraging en
extra kosten of kostenoverschrijdingen. De betalingsregeling met de leverancier
wordt zodanig vormgegeven dat dit risico zo klein mogelijk is.



Technische gebreken. Het rendement is afhankelijk van het zonaanbod, maar ook
van het technisch functioneren van de installatie. De zonnecentrale is gedekt
tegen technische gebreken. Deze dekking is op basis van de productgaranties van
de fabrikanten, de opbrengstgarantie en de systeemgarantie van de installateur.
Het risico dat garanties niet kunnen worden nagekomen is klein, maar kan niet
volledig worden uitgesloten.



Calamiteiten. Er kan zich schade voordoen door externe oorzaken, denk aan
brand-, storm-, hagelschade of blikseminslag. Er zal dan gedurende langere of
korte termijn geen stroom geproduceerd kunnen worden. De installatie wordt
hiervoor verzekerd met een maximale dekking ter grootte van de
investeringskosten. Ook is er een mogelijkheid dat de coöperatie aansprakelijk
wordt gesteld door derden die schade vanwege de installatie hebben geleden.
Hiervoor wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.



Onverzekerbare risico’s. Niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Bijvoorbeeld
natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen.



Bij verhuizing naar buiten het gebied van de postcoderoos, wordt het financieel
voordeel van de gekochte ValleiEnergieDelen/panelen lager. Het voordeel van de
teruggave van de Energiebelasting vervalt dan. Het beste is dan het aandeel in
ValleiEnergieDelen/panelen te verkopen. Coöperatie ValleiEnergie kan helpen met
het zoeken naar een nieuwe participant.



In geval van overlijden gaan de participaties naar de erfgenamen. Ook dan kan
Coöperatie ValleiEnergie ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe deelnemer.



De prijs voor de verkochte stroom is variabel en beweegt mee met ontwikkelingen
op de energiemarkt. In onze berekeningen is uitgegaan van een bepaalde
verkoopprijs. Die prijs kan anders worden en dat heeft effect op het rendement.

