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Stappenplan zonnepanelen op VvE dak

PROJECT: Energie op ’t dak

PROGRAMMA: Energie uit de wijk 2021 
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Misschien woon je al jaren in Den haag of pas net. Daarnaast lees en hoor je overal dat 

huizen binnen nu en een jaar of tien ‘duurzaam’ moeten zijn en dat Den Haag in 2040 

een klimaatneutrale stad wil zijn. Je hebt vast ook al vaak gehoord dat zonnepanelen 

een ‘goed idee’ zijn en misschien zou jij dat zelf ook wel willen. Maar helaas, omdat je 

in een VvE woont heb je geen eigen dak om panelen op te leggen. Kan dat ook op een 

gezamenlijk dak? Waar begin je dan mee? Hoe moet dat met de andere eigenaren in de 

VvE? Hoe verdeel je de stroom? Bij wie sluit je de panelen aan? Wie gaat het betalen of 

zijn er misschien subsidies voor? En hoe goed werken die zonnepanelen nou eigenlijk? 

 

Een groot deel van de Haagse huizen zijn koopappartementen - en de meeste daarvan 

hebben een kleine vereniging van eigenaren (VvE). Den Haag telt alles bij elkaar 20.000 

van dit soort kleine VvE’s met minder dan tien woningen. Dit stappenplan zonnepane-

len op het VvE-dak is er in de eerste plaats voor hen. Elke VvE is natuurlijk anders, maar 

de stappen en obstakels zijn vaak hetzelfde. Dit plan neemt je stapsgewijs mee van 

het eerste idee tot het plaatsen van zonnepanelen op jullie gemeenschappelijke dak.  

 

Dit stappenplan is opgesteld als onderdeel van het project ‘Energie op ’t Dak’, het initiatief 

is een Haagse Energie Topper en onderdeel van de Energie uit de wijk Challenge 2021 van 

de gemeente Den Haag. 

Inleiding
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Profiel: een VvE in de Haagse Portiek * 

Dit stappenplan is bedoeld voor kleine VvE’s in typische Haagse portieken, het is ook 

toepasbaar voor andere VvE’s of te gebruiken als inspiratie voor andere huiseigenaren. Een 

kleine VvE in een typische Haagse portiek ziet er als volgt uit: 

     

Dit stappenplan is bedoeld voor kleine VvE’s in typische Haagse portieken, het is ook 

toepasbaar voor andere VvE’s of te gebruiken als inspiratie voor andere huiseigenaren. Een 

kleine VvE in een typische Haagse portiek ziet er als volgt uit:   

 ◦ 2 tot 12 woningen
 ◦ Een plat dak van 50m2 tot 200m2 met enkele schoorstenen / lichtkoepels
 ◦ Ruimte voor 10 tot 100 zonnepanelen

 ◦ 2 tot 12 woningen
 ◦ Een plat dak van 50m2 

tot 200m2 met enkele 
schoorstenen / lichtkoepels

 ◦ Ruimte voor 10 tot 100 
zonnepanelen

 ◦ 6 woningen
 ◦ 30-40 zonnepanelen
 ◦ Investering: 20.000-25.0000 

euro
 ◦ Gemiddelde 

energieopwekking: 10.000-
14.000 kWh

 ◦ Terugverdientijd: 7 jaar

 ◦ 12 woningen
 ◦ 60-80 zonnepanelen
 ◦ Investering: 40.000-50.0000 

euro
 ◦ Gemiddelde 

energieopwekking: 20.000-
28.000 kWh

 ◦ Terugverdientijd: 7 jaar

 ◦ 2-3 woningen
 ◦ 10-20 zonnepanelen
 ◦ Investering: 10.000-15.0000 

euro
 ◦ Gemiddelde 

energieopwekking: 3.500-
7.000 kWh

 ◦ Terugverdientijd: 8 jaar

HAAGSE PORTIEK DUBBEL HAAGSE 
PORTIEK

HALVE HAAGSE 
PORTIEK

Disclaimer: De genoemde aantallen, investeringskosten en terugverdientijd zijn gebaseerd op kengetalen, het betreffen indicatieve waarde. De werkelijke situatie is bij elk dak en iedere VvE verschillend. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Woont u in een grotere VvE? 

Dan zijn er naast dit stappenplan nog andere mogelijkheden voor zonnestroom op uw VvE-dak. Raadpleeg bijvoorbeeld de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (eerder 

bekend als de Postcoderoos regeling). 

https://www.hieropgewekt.nl/SCE
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Zonnepanelen op jullie VvE-dak, kan dat echt??

De VvE aan de Sibergstraat heeft inmiddels zonnepanelen geplaatst! Door een speciale lening 

af te sluiten hoefde de VvE haar reserves niet aan te spreken. De maandelijkse inleg is met 25 

euro per maand verhoogd, maar de energiekosten van de bewoners gaan met meer dan 25 

euro per maand omlaag, én er wordt natuurlijk 100% duurzame stroom opgewekt. Win-win 

dus!

Benieuwd geworden? In dit stappenplan lees je hoe dat ook bij jullie kan lukken.

Inhoudsopgave
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1. Inventariseren in de VvE
Het lijkt jou prachtig als er zonnepanelen op het dak van jullie VvE komen; zelf 

groene energie opwekken, een lagere energierekening, niet zo’n bloedheet dak in 

de zomer, tal van voordelen… maar waar begin je? Eerst maar eens kijken wat de 

buren ervan denken! 

Spreek af met je buren en inventariseer wie het leuk lijkt om mee te doen met zonnepanelen. 

Er zijn altijd de enthousiaste mensen en anderen met nog wat bedenkingen of vragen. Door 

vanaf het begin regelmatig te communiceren voelt iedereen zich betrokken. Misschien 

zijn er zelfs wel buren met kennis over zonnepanelen, installaties of aannemers. Vraag dus 

ook wie van je buren er ook actief zouden willen bijdragen aan het organiseren. Het werkt 

goed om een vast, bijvoorbeeld tweewekelijks, moment te kiezen om met je buren (online) 

samen te komen en afspraken te maken. Leg de afspraken vast in een verslag en spreek met 

elkaar actiepunten af. Zo zie je stap voor stap hoe het plan realiteit kan worden.

Voorbeelden uit de praktijk

Naast gelijkgestemde buren die ook al een tijd over zonnepanelen nadenken zijn er 

meestal ook buren met vragen of andere ideeën voor de toekomst. Bijvoorbeeld de 

buurvrouw die binnenkort misschien gaat verhuizen (krijgt zij de investering wel terug?). 

De bovenburen die (ooit) een dakopbouw zouden willen maken om meer ruimte in huis 

te krijgen, kan dat dan nog wel? Of wat als de VvE-pot nu al niet zo vol zit? Niemand 

wil dat de maandelijkse inleg van de VvE omhoog moet natuurlijk... Hoe zit het eigenlijk 

met de kwaliteit van het dak en die lekkende regenpijp, moet daar niet eerst eens naar 

gekeken worden?

Dit soort en nog veel meer vragen, twijfels of bezwaren kan je tegenkomen bij het 

inventariseren van de interesse binnen je VvE. Wees gerust, in dit stappenplan komen 

al deze thema’s aan bod en als jullie stap voor stap te werk gaan kan je alle bezwaren 

wegnemen.
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2.  Toestemming krijgen om het dak te 
gebruiken

Natuurlijk moet je eerst tot overeenstemming komen met je buren en alle bezwaren 

wegnemen. Vindt iedereen het een goed idee om het dak vol te leggen met zonnepane-

len? Je hebt uiteindelijk toestemming nodig van de hele VvE, maar niet iedereen hoeft 

zelf mee te doen met het plaatsen van zonnepanelen. De intentie om toestemming te 

geven is genoeg om in deze fase verder te gaan met het project, voor de zonnepanelen 

geplaatst worden is natuurlijk wel formele toestemming nodig. In deze fase is het vooral 

verstandig om alle bezwaren die er nog leven bespreekbaar te maken. Vraag daarom 

goed door als iemand niet zo enthousiast is of duidelijk nog twijfelt. Uiteindelijk moet 

er officieel over gestemd worden in een VvE-vergadering (ALV) en het besluit worden 

vastgelegd.

Voorbeelden uit de praktijk

Een van de buren op de begane grond heeft net een nieuw schuurtje geplaatst met 

daarop, je raadt het al, vier zonnepanelen. Ze gebruiken daardoor überhaupt niet 

meer zoveel stroom en meer zonnepanelen op het VvE-dak is voor hen daarom niet 

meer zo interessant. 

Jouw antwoord: Niet iedereen hoeft mee te doen of evenveel panelen te plaatsen. De 

onderbuurman kan bijvoorbeeld maar 2 of helemaal geen panelen plaatsen. Voor jullie 

project geen probleem.

Een andere eigenaresse verhuurt een appartement in de VvE, de opgewekte stroom 

gaat daarom van de rekening van de huurders af terwijl de eigenaar de panelen moet 

betalen.

Jouw antwoord: De eigenaar kan met de huurders in overleg, de meeste installaties 

houden de hoeveelheid opgewekte stroom bij. Spreek af hoe je die maandelijks of jaarlijks 

met elkaar verrekent. De meeste huurders vinden het hartstikke leuk dat er stroom wordt 

opgewekt op hun dak. Tip: zorg voor een win-win, zodat de huurders en de verhuurder 

erop voorruit gaan.

Zijn de zonnepanelen niet nog volop in ontwikkeling? Is dit wel een verstandig 

moment om met zonnepanelen te beginnen?

Jouw antwoord: Zonnepanelen en omvormers zijn al meer dan dertig jaar beschikbaar en 

inmiddels zijn de ‘kinderziektes’ eruit. Het rendement van zonnepanelen gaat nog steeds 

omhoog en de prijs ervan gaat nog steeds omlaag. Er worden de komende tijd geen grote 

doorbraken verwacht, dus daar hoeft je niet op te wachten. Zonnepanelen gaan zo’n 25 

jaar mee en je verdient ze met je VvE binnen 7-10 jaar terug.  
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3. Reality check & potentie berekenen 
Voordat je begint met wilde plannen en tientallen zonnepanelen aan te schaffen is het 

verstandig om te kijken wat de mogelijkheden zijn op jullie dak. Is er genoeg zon en 

hoeveel panelen zouden er ongeveer op jullie dak passen?

Zonnescan van het dak maken 

Kijk op www.zonatlas.nl hoeveel potentie jullie VvE-dak heeft voor de opwekking van 

zonne-energie. 

Offertes opvragen

Om een beeld te krijgen van de kosten en mogelijkheden kan je in dit stadium naast de 

zonnescan, ook aannemers uitnodigen en offertes opvragen. Leveranciers genoeg, maar 

stel wel kritische vragen over het aansluiten in verschillende meterkasten. De prijs van 

leveranciers die niet op jullie dak komen kijken naar de echte situatie is in ieder geval minder 

betrouwbaar. Let ook op dat een klein VvE-dak bij sommige aannemers erg duur is omdat ze 

normaal grotere projecten uitvoeren. Je zoekt een gespecialiseerde partij die maatwerk levert. 

In dit stadium ben je vooral de mogelijkheden en kosten inzichtelijk aan het maken. Hoeveel 

panelen passen er op het dak? Hoeveel ga je dan opwekken en wat wordt de terugverdientijd 

(meestal 7-9 jaar)?

Voorbeeld:

Bij het aanvragen van de eerste verkennende offertes bleek dat de prijzen mijlenver uiteen 

lagen. De ene partij plaatst een keet en een kraan op de stoep, de ander brengt alles via de 

trap naar boven. Sommige leveranciers leverden echt alleen de panelen, het aansluiten 

in de verschillende meterkasten moest door een aparte installateur gebeuren. 

De belangrijkste tip is duidelijke verwachtingen scheppen richting de uitvoerders: 

leg uit dat jullie een kleine VvE zijn die zonnepanelen voor meerdere appartementen 

op het gezamenlijke dak willen plaatsen. De aanbieders die dat niet kunnen of willen 

doen vallen af. 

Verzekering

Controleer de verzekeringsdekking van de VvE. Het is belangrijk om aan de verzekeraar 

te vragen wat er gebeurt met de premie en dekking van de opstalverzekering en 

aansprakelijkheid (WA) na het plaatsen van zonnepanelen. Zo weet je dat je als VvE 

goed verzekerd bent mocht er in de toekomst onverhoopt schade optreden door de 

zonnepanelen. Meestal is dit zo geregeld en is de invloed op de premie beperkt, soms stelt 

de verzekeraar eisen aan de certificaten van de aannemer. 

Zijn er vergunningen nodig?

In sommige gemeentes of situaties is een vergunning vereist voor het plaatsen van 

zonnepanelen. In Den Haag op de platte daken van portiekwoningen is dit meestal 

niet het geval, maar controleer dit altijd even op de website van de gemeente of op 

het omgevingsloket.nl. De belangrijkste restrictie is de afstand van het zonnepaneel tot 

dedakrand. Deze moet meestal meer zijn dan de hoogte van het zonnepaneel (tussen de 

30 en 60cm).

http://www.zonatlas.nl/
https://omgevingsloket.nl/
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4. Beginsituatie: inspectie dak 
Zodra je weet dat er in je VvE interesse is en jullie dak potentie heeft om energie op te 

wekken is het belangrijk om situatie op het dak in kaart te brengen. Dit heeft twee rede-

nen: je wilt ten eerste weten hoe de huidige dakbedekking eraan toe is (de levensduur) 

en ten tweede of het dak sterk genoeg is (constructief) om de zonnepanelen te dragen. 

Het moment is dus gekomen om twee zaken over je dak te achterhalen:

De levensduur (wanneer moet het dak vervangen worden?)

Zoek uit hoe oud de dakbedekking is (oude facturen van de VvE) en voor wanneer het 

dak volgens het Meerjarigonderhoudsplan (MJOP) op de planning staat voor vervanging. 

Meestal heeft dakbedekking een levensduur tussen de 20 en 30 jaar. 

• Is het dak nog vrij nieuw? (1-10 jaar). Dan kunnen de panelen er vaak gewoon op 

geplaatst worden. Onderhoud kan dan over 20-25 jaar gecombineerd worden.

• Is het dak al wat ouder? (ouder dan 10-15 jaar). Dan is het vaak verstandig om het 

dakonderhoud uit te voeren gelijktijdig met het plaatsen van de zonnepanelen. 

• Zit je er ergens tussenin? Je kunt informeren bij de leverancier van de zonnepanelen 

wat het kost om de zonnepanelen tijdelijk te verwijderen voor dakonderhoud. Je kunt 

ook kiezen om het dak op korte termijn te laten onderhouden (zonder het helemaal te 

vervangen) waardoor het dak weer 25 jaar mee kan. 

Constructief (kan het dak zonnepanelen dragen?)

Naast de levensduur is het belangrijk om te bepalen of de dakconstructie sterk genoeg is. 

Zonnepanelen op een plat dak worden namelijk meestal bevestigd met ballast (stenen) 

zodat deze ook bij storm blijven liggen. Hier kan door een constructeur een berekening 

voor gemaakt worden, het kan ook zijn dat een verzekeraar dit verplicht stelt. Vaak is de 

VvE of de aannemer die de dakbedekking gemaakt heeft in het bezit van zo’n constructieve 

berekening. 

Tip: Veel daken zijn voorzien van een grindlaag, dit beschermt de dakbedekking tegen de 

zon. Als het huidige dak voorzien is van een grindlaag, dan is het vaak mogelijk om dit af 

te voeren bij het vervangen van de dakbedekking. Als er grind op het dak ligt betekent dit 

meestal dat het dak sterk genoeg is om zonnepanelen met ballast te plaatsen. Laat dit altijd 

beoordelen door een constructeur of aannemer!

Voorbeeld situatie:

Op het dak van de VvE in de Sibergstraat lag een flinke laag grind. De aannemer die het 

dak gemaakt had kon in haar archieven achterhalen dat het plaatsen van panelen met 

ballast mogelijk was als het grind verwijderd werd. 

Voorbeeld VvE Sibergstraat:

Het dak van een VvE in de Sibergstraat heeft nog een resterende levensduur van 

5-10 jaar, maar er zijn wel af en toe lekkages geweest de afgelopen jaren. De VvE 

besluit om het dak nu al te vervangen in combinatie met zonnepanelen. Hierdoor 

zijn de lekkages verleden tijd (dat is alvast een kostenbesparing). De zonnepanelen 

en de dakbedekking hebben daarna beiden een verwachte levensduur van 25 jaar. 

Tussentijdse vervanging of tijdelijk verwijderen is daardoor niet nodig.  
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5. Technische keuzes 
Nu het praktisch mogelijk is om panelen te plaatsen op het VvE-dak is het tijd om je 

te verdiepen in de wat technischere keuze voor het zonnesysteem. Kijk of er iemand 

in jullie VvE is die hierin geïnteresseerd is of wat meer affiniteit mee heeft. Hieronder 

lichten wij kort de onderwerpen toe die door de mensen van de VvE of een installateur 

beoordeeld moeten worden.  

Meterkasten: Is je meter geschikt? 

In Nederland zijn veel verschillende energiemeters in omloop. Het is niet altijd aan de 

buitenkant te zien of de meter inderdaad geschikt is om automatisch te salderen of de 

terug geleverde energie te registreren. Er zijn drie hoofdcategorieën meter: analoge meters, 

digitale meters en slimme meters. 

Met de meeste meters is het mogelijk om stroom terug te leveren aan het net, bij de oudere 

analoge meters helaas niet. In 2022 is het nog niet verplicht een slimme meter te plaatsen 

wanneer je zelf zonnestroom wilt opwekken, tenzij je als meer stroom wilt opwekken dan 

je gebruikt. 

Op www.energieleveren.nl kun je zien wie jouw netbeheerder is. Neem contact op en 

meld dat je van plan bent zonnepanelen te laten installeren. Je netbeheerder kan je dan 

vertellen of de meter in de meterkast van de VvE of huishoudens geschikt is om geleverde 

zonnestroom te registreren. Als dit niet zo is, zullen ze de meter vervangen.

Aantal panelen en aansluitingen

Nu is het moment gekomen om te bepalen hoeveel panelen er op het dak passen en 

hoe jullie de stroom gaan verdelen over de aangesloten deelnemers. Voor kleine VvE’s 

is het financieel het gunstigst om de panelen aan te sluiten op de meterkasten van de 

individuele woningen. Zo krijgt elke woning ‘zijn eigen panelen’ om stroom mee op te 

wekken. Hierdoor kan elk huishouden zijn energierekening reduceren met de opgewerkte 

energie. Hoeveel geld je exact ‘terugkrijgt’ of niet betaalt omdat je zelf energie opwekt 

is afhankelijk van je energieleverancier en de ‘salderingsregeling’ van de overheid. De 

actuele informatie over hoeveel je bespaart met zonnepanelen is te vinden op de website 

van Milieu Centraal.

Type omvormers
 

Zonnepanelen gaan zo’n 25 jaar mee en omvormers 10-15 jaar. Bij de omvormers kan je 

kiezen om elk paneel te voorzien van een omvormer of meerder panelen op dezelfde 

omvormer aan te sluiten. Een keuze voor slimme omvormers per paneel kan een hogere 

opbrengst opleveren, schaduw op 1 paneel heeft dan geen invloed op de opbrengst van 

de overige panelen. Hier kunnen de leveranciers je alles over vertellen. 

 3. Slimme meter2. Digitale meter1. Analoge meter 

http://www.energieleveren.nl
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/
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6. Financiering

Er zijn 2 mogelijkheden om extra financiering te krijgen: subsidies aanvragen en finan-

ciële regelingen. De mogelijkheden verschillen per gemeente en houd ook goed de 

verschillen per woonsituatie in de gaten. Zo is bijvoorbeeld de ene lening voor grote 

VvE’s en de andere voor kleine (minder dan 8 appartementen). Helaas verschillen de 

mogelijkheden en voorwaarden van subsidies en financiële regelingen van jaar tot jaar 

en per gemeente. Je zal dus altijd zelf op onderzoek uit moeten gaan. Hieronder probe-

ren we je in ieder geval op weg te helpen door wat voorbeelden te geven en een aantal 

aanwijzingen te geven waar je op moet letten. 

Subsidies

Op het moment dat wij aan de slag gingen waren er voor kleine VvE’s geen subsidies 

beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Wel ondersteunt het Rijk met financiële 

regelingen (zie volgende alinea’s). Daarnaast verschilt het per jaar en per locatie welke 

subsidies voor zonnepanelen beschikbaar zijn. Ook kan het zijn dat de subsidie niet voor 

de zonnepanelen is, maar wel gebruikt kan worden voor verwante werkzaamheden. In het 

geval van de VvE Sibergstraat is bij het plaatsen van de zonnepanelen de dakbedekking 

vervangen en geïsoleerd. Voor de isolatie was een subsidie van de gemeente Den Haag 

beschikbaar. Check dus vooral welke subsidies er op dit moment zijn voor jouw huidige 

situatie! Ook bestaan er kleine bedrijfjes die je advies kunnen geven. In het voorbeeld vind je 

een aantal subsidies die in 2021/2022 binnen het project Energie op ’t Dak zijn onderzocht.

Let op: Moment van aanvragen 

Subsidies vraag je (meestal) aan nadat het werk is uitgevoerd. Vaak is er een factuur nodig 

van de werkzaamheden. Check dit goed per subsidie. Check ook of je gebruik kan maken 

van meerdere subsidies tegelijk. Soms kan je wel een landelijke en een gemeentelijke 

subsidie aanvragen, maar niet twee landelijke subsidies voor hetzelfde project. 

Voorbeeld uit de praktijk:

Voor het plaatsen van zonnepanelen in 2021 in de gemeente Den Haag zijn er voor 

de VvE in de Sibergstraat (portiekwoning met 6 appartementen) geen subsidies 

beschikbaar. Wel zijn subsidies beschikbaar voor het isoleren van het dak of voor een 

groen dak:

Gemeente Den Haag

Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie 2022. Meer informatie.

 » O.a. voor VvE’s

 » €12,50 per m2 tot maximaal 50% van de totale kosten

Subsidie groene daken 2022. Meer informatie.

 » O.a. voor VvE’s

 » Subsidie kan in combinatie met bovenstaande subsidie worden aangevraagd

 » Let op! Een groen dak is bij regenval zwaar, check eerst of het dak geschikt is 

Provincie Zuid-Holland

• Lokale initiatieven energietransitie, subsidie

 » Stopgezet eind 2020

Rijksoverheid RVO

• ISDE: Zonnepanelen zakelijke gebruikers

 » Deze subsidie kan aangevraagd worden door grote VvE’s. De portiekwoningen 

met 6 appartementen in Den Haag komen hier niet voor in aanmerkingen

TIP

Let op de duur van de subsidieregeling. Vaak is er een pot met geld tot een bepaalde 

datum beschikbaar en zodra de pot leeg is eindigt de regeling.

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-dak-vloer-en-gevelisolatie-2022-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-groene-daken-2022-aanvragen.htm
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Financiële regelingen

Het was voor de VvE op de Sibergstraat mogelijk om een lening aan te vragen voor 

het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met het onderhoud aan het dak: een 

duurzaamheidslening. Deze lening werkt als een hypotheek met een lage rente afgesloten 

door de VvE. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om BTW terug te vragen op het materiaal 

of de arbeidskosten. 

Moment van aanvragen

De leningen vraag je aan op basis van de offerte voor het starten van de werkzaamheden. 

Als je de aannemer te snel opdracht geeft om te starten, dan gaat de lening dus niet door 

en zit je als VvE met de rekening. Het duurt ook een tijd voor een lening is goedgekeurd, 

houdt daar rekening mee. De aanvraag kan zo’n 6-10 weken duren. BTW terugvragen kan 

natuurlijk pas na de werkzaamheden.

Voorbeeld uit de praktijk:

De volgende financieringsmogelijkheden waren beschikbaar binnen het Energie op 

’t Dak project in 2021-2022.

Belastingdienst

• Btw-tarief isoleren van woningen

 » Arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal valt onder het 

9%-tarief (i.p.v. de 21%).

• Btw terugvragen voor zonnepanelen

 » Teruggave gaat over de aanschaf en installatie 

 » Dit kan alleen als particulier - dus niet als VvE

 » In overleg met de aannemer is het mogelijk om de panelen individueel te kopen 

en te laten installeren, maar de aankoop en opdracht via de VvE te doen.

Gemeente Den Haag (mede mogelijk gemaakt door Europees fonds)

• Duurzaamheidsfonds VvE’s 

 » Je betaalt geen afsluitkosten en je hoeft niet langs de notaris

 » Alleen voor goed georganiseerde VvE’s: jaarlijkse vergadering en goed financieel 

beheer.

 » Maximaal € 15.000 per appartement en minimaal 50% moet besteed worden aan 

duurzaamheid met een vrije looptijd keuze van 10, 15 of 20 jaar.

 » De lening is erg geschikt voor het combineren van zonnepanelen en nieuwe 

dakbedekking met isolatie.

Maak vooral gebruik van het Stappenplan het VvE-fonds Den Haag: https://www.

VvEfondsdenhaag.nl/stappenplan/stappenplan/

TIP

In Den Haag is er een VvE balie die eigenaren van appartementen helpt met gratis 

advies om het bestuur van de VvE en het onderhoud van het complex goed te regelen. 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/VvE-balie.htm 

https://www.vvefondsdenhaag.nl/stappenplan/stappenplan/
https://www.vvefondsdenhaag.nl/stappenplan/stappenplan/
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/vve-balie.htm
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7.  Keuzemoment! Gaan we deze 
investering doen?

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen heb je als VvE inzicht in de mogelijkheden, 

investeringen en het onderhoud aan het dak. Als het goed is weet je nu wat de kosten zijn 

om zonnepanelen op jullie dak te plaatsen en aan te sluiten in de meterkasten. De kans 

is groot dat de werkzaamheden gecombineerd (kunnen) worden met onderhoud aan het 

dak. 

Keuzes

Het is tijd om keuzes te maken:

• Hoeveel panelen gaan jullie plaatsen?

• Wie willen er deelnemen?

• Hoe worden de panelen aangesloten?

• Wordt er gelijktijdig dakonderhoud uitgevoerd?

• Betaalt de VvE, de eigenaren of sluiten jullie een lening af?

• Zijn er subsidies die jullie gaan aanvragen?

• Gaat de VvE bijdrage omhoog en hoeveel?

• Hoeveel gaat jullie energierekening omlaag?

• Welke aannemer of aannemers gaan jullie opdrachtgeven?

Zorg dat je de taken die bij deze vragen horen duidelijk verdeelt. Misschien kan je VvE 

beheerder wel helpen bij de financiële vragen; die hebben daar vaak veel ervaring mee. 

Moeite om te knoop door te hakken? Gebruik de vergelijkingstool van Energie op 

‘t dak

Binnen het Energie op t’ dak project is een eenvoudige tool gebouwd. Met deze tool 

zijn de kosten en opbrengsten van verschillenden momenten om zonnepanelen 

te plaatsen te vergelijken. Zo was het voor de VvE in de Sibergstraat voordeliger 

om de dakbedekking te vervangen in 2021 in combinatie met het plaatsen van 

zonnepanelen, dan om 10 jaar te wachten met beide investeringen. Dat komt omdat 

de zonnepanelen hierdoor de komende 10 jaar al energie opwekken en dus geld 

opleveren. Door de lening af te sluiten hoefde de VvE haar reserves niet aan te spreken. 

De maandelijkse inleg is met 25 euro per maand verhoogd maar de energiekosten 

gaan met meer dan 25 euro per maand omlaag. 

Deze rekensom gaf voor de VvE uiteindelijk de doorslag om het project te starten!

De tool vind je op: www.energieophetdak.nl 

http://www.energieophetdak.nl 
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8. Besluiten formeel vastleggen

Checklist besluiten op de ALV van de VvE Check?

Formeel VvE besluit: Toestemming voor plaatsen zonnepanelen

Formeel VvE besluit: Leg de juridische constructie vast in een overeenkomst (bijv. kopen de eigenaren de panelen zelf of schaft de VvE de panelen aan?) 

Formeel VvE besluit: Leg vast hoe de opgewekte energie wordt verdeeld.

Formeel VvE besluit: Is er sprake van een aanpassing van het MJOP en de VvE-bijdrage, moet deze verhoogd worden i.v.m. bijvoorbeeld een lening?

Controleer de verzekeringsdekking van de VvE voor opstalverzekering en aansprakelijkheid (WA) voor schade door de zonnepanelen.

Formeel VvE besluit: Wie is verantwoordelijk voor onderhoud aan het dak en de zonnepanelen?

Formeel VvE besluit: Wie is aansprakelijk voor schades aan de zonnepanelen?

Formeel VvE besluit: Wie is verantwoordelijk voor de (extra) kosten voor verzekeringen van de installatie?

Zijn de evt. benodigde vergunningen in orde? (NB: meestal niet nodig, zie stap 3)

Wie van de VvE organiseert subsidies, leningen en terug te ontvangen BTW?

Indien je al zo ver bent: welke aannemer gaat de werkzaamheden uitvoeren?
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9. Installatie 

Elke aannemer of leverancier heeft andere voor- en nadelen. Let niet alleen op de 

beschrijving van de geleverde producten en de prijs, maar ook op heldere informatie over 

de werkzaamheden, monitoring en garanties. Onderstaande vragen kunnen hierbij helpen: 

• Wordt er een goed plan gemaakt van hoe de zonnepanelen op het dak komen te liggen? 

• Welke garanties geeft het bedrijf? 

• Is de aanbieder VCA-gecertificeerd? 

• Hoe is de veiligheid van het werk verzekerd? 

• Neemt het bedrijf alle risico’s voor zijn rekening? (denk aan lekkages of de aansluiting tot 

in de verschillende meterkasten)

• Heeft het plaatsen van de panelen invloed op de garantie van jullie dakbedekking?

• Als je ook onderhoud aan het dak uitvoert, is de leverancier ook gespecialiseerd in het 

uitvoeren van dakbedekking? Of houd je die werkzaamheden liever gescheiden?

Houd er rekening mee dat de tijd tussen het opvragen van offertes en het daadwerkelijk 

plaatsen van de panelen een aantal maanden kan beslaan. Zonnepanelen zijn ‘hot’ en veel 

bedrijven hebben het druk met lopende opdrachten.
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10. Onderhoud 

Zelf onderhouden

Zonnepanelen hebben geen intensieve reiniging nodig maar eens per jaar is het 

raadzaam om de panelen een lichte schoonmaakbeurt te geven. Het meeste vuil wordt 

er door de regen al afgespoeld. Een emmertje met warm water en een zachte spons (geen 

schuurspons!) is in de meeste gevallen al voldoende. Het is raadzaam (vanwege kalk) om 

regenwater, osmosewater of gedestilleerd water te gebruiken. Bij veel vuil (bijvoorbeeld 

vogelpoep) is het ook mogelijk om een speciale zonnepanelenreiniger te gebruiken zoals 

Solar Clean van Huchem. 

Gebruik van alledaagse producten als zeep of allesreiniger wordt afgeraden want die 

kunnen een eventuele vuilwerende laag op het paneel beschadigen. Het gebruik van een 

hogedrukspuit wordt ook afgeraden om dezelfde reden. Zonnepanelen leveren het meeste 

op tijdens de zonnige maanden in de lente/zomer. Het voorjaar is dus de ideale periode 

om de panelen schoon te maken. Schone panelen kunnen tot 3% meer stroom opwekken.

Onderhoudscontract

Het is ook mogelijk om een servicecontract met een professionele reiniger af te sluiten. 

De kosten lopen uiteen, o.a. afhankelijk van de toegankelijkheid van het dak, maar op 

jaarbasis valt de investering mee. Bijkomend voordeel is dat ook meteen de installatie zelf 

kan worden nagekeken. Online zijn er verschillende bedrijven die zich aanbieden en vaak 

biedt de aannemer of leverancier van de panelen ook het onderhoud van de installatie aan. 

Heel veel succes met de installatie van jullie zonnepanelen, en veel plezier van jullie eigen, 

groene stroom.

Ben je enthousiast geworden? Laat het ons weten! 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via:

meedoen@energieophetdak.nl 

https://energieophetdak.nl

mailto:meedoen@energieophetdak.nl
https://energieophetdak.nl

