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Management Samenvatting 

• Gebouw geïntegreerde zon-PV technologie (vaak lichtgewicht) heeft te 

maken met barrières in de financiering van projecten. Met dit rapport wil 

Invest-NL een aanzet doen om financiering van projecten die innovatieve, 

geïntegreerde zon-PV technologie gebruiken toegankelijker te maken.  

De opportunity 

• In Nederland bestaat de mogelijkheid voor de realisatie van zon-PV 

installaties op 2200 km2(1) gevel oppervlak, 600 km2 dakoppervlak in de 

gebouwde omgeving2 en nog eens 600 km2 voor infrastructuur 

gerelateerde integratie. Ontwikkeling van dit potentieel is van wezenlijk 

belang voor het realiseren van de Nederlandse klimaatambities. 

• De snelle groei van conventionele zon-PV-installaties is mede mogelijk 

gemaakt door een passend aanbod van extern kapitaal. Voor financiers 

bestaat een vergelijkbare opportunity in de financiering van geïntegreerde 

zon-PV-systemen. 

De challenge 

• Bij gebouw geïntegreerde systemen is het niet mogelijk om op dezelfde 

wijze als voor conventionele op dak systemen zekerheden ten aanzien van 

het systeem te vestigen voor financiers. Omdat het PV-systeem 

geïntegreerd is met het gebouw bestaat het risico dat het systeem bij 

faillissement van de gebouweigenaar door bestanddeelvorming 

onderdeel wordt van het gebouw. Een externe exploitant/financier 

verliest dan het eigendom van het systeem.  

• Bestanddeelvorming (anders dan verticale natrekking bij conventionele 

op dak systemen) kan niet worden voorkomen door een opstalrecht. 

De oplossing 

• Door naast het vestigen van een opstalrecht ook een huurovereenkomst 

tussen gebouweigenaar en exploitant van de PV-installatie te vestigen 

kan de continuïteit van de exploitatie en de eigendom van de exploitant 

van het systeem worden geborgd.  

• Om ook zekerheden voor financiers van de exploitant en de 

gebouweigenaar te verschaffen kunnen instaprechten in deze 

 

1 Ruimtelijk Potentieel van Zonnestroom, TKI Urban Energy (2021) 

2 Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland, DNV GL (2014)  
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huurovereenkomst worden opgenomen. Dit vereist afstemming tussen de 

financiers van de gebouweigenaar, de exploitant en de gebouweigenaar 

en exploitant zelf. Vooralsnog zijn de transactiekosten die hiermee 

gemoeid gaan relatief hoog. 

• Deze transactiekosten kunnen omlaag gebracht worden door het 

opstellen van een model huurovereenkomst, bij voorkeur in brede 

samenwerking tussen financiële partijen zoals binnen de Nederlandse 

Vereniging van Banken. 
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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

Zonne-energie vervult een cruciale rol in de energie-transitie. Het is de snelst 

groeiende energiebron in Nederland. Bij verreweg het grootste deel van deze 

installaties wordt zonne-energie toegevoegd aan het bouwwerk en wordt gebruik 

gemaakt van panelen met een glazen front-sheet. Innovaties in zonne-energie 

richten zich erop om in materiaal gebruik en integratie van de panelen in het 

bouwwerk het totale potentieel voor zonne-energie te vergroten. 

Zowel de toepassing van nieuwe materialen als de gebouw-integratie kent 

uitdadingen in de financiering van de installaties. De conventionele toepassing van 

zonne-energie heeft hard kunnen groeien door gebruik te kunnen maken van een 

groot aanbod aan beschikbare financiering. In het voorliggende rapport worden 

barrières en kansen voor deze nieuwe toepassingen in kaart gebracht en een 

oplossing voorgesteld om deze financierbaarheid voor innovatieve zonnepaneel 

concepten te verbeteren. 

Invest-NL heeft mede ten doel om de energietransitie in Nederland aan te jagen 

onder andere door de investeringen die zij doet. In dat kader is Invest-NL betrokken 

bij diverse producenten van innovatieve zonnepaneeltechnologieën. Het gaat 

hierbij om lichtgewicht zonnepaneel technologieën en/of technologieën die een 

hogere mate van flexibiliteit bieden voor gebouw-geïntegreerde toepassingen. 

Om de verdere uitrol van deze technologieën te bevorderen heeft Invest-NL, 

behalve als potentiële financier van technologieën en projecten, ook de 

mogelijkheid om middels projectmatig werken de financierbaarheid van deze en 

andere technologieën te verbeteren.   Om de toepassing van innovatieve 

zonnepaneel concepten te versnellen, heeft Invest-NL een onderzoek laten 

uitvoeren naar financieringsbarrières en mogelijke oplossingsroutes. 

1.2. Doel van het onderzoek 

In de praktijk blijken projecten die gebruik maken van innovatieve lichtgewicht zon-

PV technologieën moeilijk financierbaar. Enerzijds hangt dit samen met het nieuwe 

en innovatieve karakter van deze technologieën, anderzijds komt dit voort uit de 

unieke geïntegreerde gebruikstoepassingen van deze technologieën.  

Het doel van dit onderzoek is om concrete aanbevelingen te doen op basis waarvan 

de financiering van innovatieve lichtgewicht zon-PV systemen bevorderd kan 

worden. Dit is relevant voor zowel de ontwikkelaars en producenten van deze 

technologie, als voor de financiële sector. De totale Nederlandse BIPV markt kan in 
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potentie een groot deel van de oppervlaktes in gevels, daken, infrastructuur 

objecten omvatten. Marktonderzoeken maken geen onderscheid tussen 

geïntegreerd en aanvullend op het bouwwerk.  

Samen met deelnemende marktpartijen worden in het kader van dit onderzoek de 

barrières voor financiering van lichtgewicht zon-PV systemen in kaart gebracht. 

Vervolgens is er gekeken naar voorwaarden en mogelijkheden waaronder deze 

systemen op basis van lease en/of non-recourse project financiering kunnen 

worden gefinancierd. Specifiek is onderzocht hoe de financier van een zon-PV 

project voldoende zekerheden kan verkrijgen op de lening die hij aan het project 

verstrekt. 

1.3. Scope 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van projecten die lichtgewicht zon-PV panelen 

gebruiken en op project financieringsbasis gefinancierd zijn. Project financiering 

houdt in dat alle kosten en opbrengsten van het project in een aparte project entiteit 

worden gecontracteerd en dat daar ook alle project gerelateerde risico’s liggen. 

Deze project entiteit wordt gefinancierd door middel van eigen vermogen en vreemd 

vermogen (leningen). Ten behoeve van leningen in een project financiering zullen 

doorgaans zekerheden moeten worden gesteld. Deze zekerheden dienen zich 

binnen de grenzen van het project te bevinden; het moeten rechten van of fysieke 

zaken in bezit van de project entiteit zijn. Project financiering is non-recourse. Dat 

wil zeggen dat er in principe geen zekerheden worden gesteld door (gelieerde) 

derden en geen verhaalsmogelijkheden zijn op (gelieerde) derden buiten de project 

entiteit. 

Een belangrijk uitgangspunt voor project financiering is dat de grenzen van het 

project duidelijk kunnen worden gedefinieerd en dat de eigendommen van het 

project kunnen worden beschermd, zodat hier zekerheden op kunnen worden 

gevestigd. Dit levert problemen op voor project financiering. Naast het beschermen 

van de eigendommen van het project is het van belang dat de inkomsten uit SDE 

subsidie en stroomverkoop veilig kunnen worden gesteld. Daartoe is 

ononderbroken toegang en gebruik van de netaansluiting op de projectlocatie 

vereist. 

In Nederland is het voor zon-PV projecten gebruikelijk om dit door middel van een 

recht van opstal te borgen. Onderzocht is in hoeverre de huidige standaard voor het 

recht van opstal voor zon-PV projecten zoals vastgelegd in de model akte van de 

Nederlandse Vereniging van Banken past bij de technologie, bevestigingsmethoden 
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en/of gebouw-integratiemogelijkheden van nieuwe lichtgewicht zon-PV 

technologieën en welke aanvullingen eventueel nodig zijn ten behoeve van deze 

technologieën. Hierbij zijn diverse juridische experts op het gebied van lease 

financiering, faillissementsrecht, en notarieel recht geconsulteerd. 

Bij het inventariseren van de financieringsbarrières is uitgegaan van situaties die 

zich voordoen bij een aantal concrete zon-PV technologieën op basis van 

gesprekken met de ondernemers achter deze technologieën. In sectie 2 van deze 

rapportage worden deze technologieën kort beschreven.   

Gezien de toenemende eisen die door verzekeraars aan zon-PV systemen worden 

gesteld is ook de verzekerbaarheid van projecten op basis van eerder genoemde 

innovatieve zon-PV technologieën meegenomen in deze verkenning. 

Tot slot is voor de opschaling van de toepassing van zon-PV technologie in projecten 

die op projectfinancieringsbasis worden gefinancierd de acceptatie van de 

technologie door financiers van belang. Vaak wordt de eis gesteld dat voor een 

project gebruik gemaakt wordt van producten van producenten met een Tier-1 

ranking. In deze verkenning wordt kort een aantal handreikingen gedaan hoe nu al 

rekening kan worden gehouden met structurering van projecten om de acceptatie 

van de technologie door financiers op langere termijn te bevorderen. 
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2. Cases lichtgewicht zonnepanelen 

Lichtgewicht en gebouw-geïntegreerde toepassingen van zonnepanelen worden 

steeds belangrijker voor het behalen van klimaatdoelen en verduurzaming van de 

gebouwde omgeving. In toenemende mate gelden beperkingen voor het 

ontwikkelen van zonneparken in veldopstellingen, waardoor toepassing op 

gebouwen naar te toekomst belangrijker wordt. Daarnaast zijn er veel potentiële 

projectlocaties waar de draagkracht van de constructie van het gebouw niet 

toereikend of tegen geringe kosten toereikend gemaakt kan worden voor het 

aanbrengen van conventionele glas-glas zonnepanelen. Tot slot bieden gebouw-

geïntegreerde toepassingen mogelijkheden om veel grotere oppervlakten op een 

esthetisch aantrekkelijke wijze te benutten voor de opwekking van zonnestroom. 

Hieronder zetten we kort een aantal ondernemingen en technologieën uiteen die 

zijn geconsulteerd met betrekking tot financieringsbarrières voor dit onderzoek. 

2.1. Hyet Solar  

De Powerfoil van Hyet Solar is een dunne film zon-PV product in een laminaat van 

polymere sheets. Het folie biedt flexibiliteit in de toepassing van zon-PV technologie 

op verschillende oppervlakten. Ook is het folie ATEX gecertificeerd, waarmee 

toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen in de industrie mogelijk zijn. Door 

de flexibiliteit van de folie zijn verschillende bevestigingsmethoden mogelijk al 

naargelang het onderliggende oppervlak, bijvoorbeeld met behulp van: 

− Butyltape aan de achterzijde van de folie. Door de flexibiliteit van butyltape 

is het mogelijk de folie te monteren op oppervlakten met een andere 

thermische expansie dan de folie. De folie is ook weer goed verwijderbaar; 

− Butyltape kan de folie ook worden bevestigd op een membraan dat 

vervolgens op diverse oppervlakten kan worden aangebracht of in een 

frame kan worden gespannen. Opspannen in frames zich goed voor 

tijdelijke (verticale) toepassingen en is gemakkelijk verwijderbaar. 

Bevestiging op geomembranen leent zich voor toepassingen waar de 

kosten van draagconstructies voor reguliere zon-PV modules te hoog zijn; 

− Klittenband aan de achterzijde van de folie. Klittenband is licht, sterk en 

staat gemakkelijke verwijdering toe. Hiermee zijn toepassingen waar het 

gewicht belangrijk is mogelijk, zoals bijvoorbeeld op voetbalstadions; 

− Klemmen op rails vergelijkbaar met conventionele glas-glas modules. 
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Toepassing van Hyet Powerfoil op Vopak opslagtanks in Rotterdam. 

2.2. Solarge – lichtgewicht kunststof panelen 

Solarge produceert lichtgewicht kunststof zon-PV panelen. De modules zijn circa 

50% lichter dan conventionele PV-modules doordat de modules in een paneel met 

van recyclebare kunststof gemonteerd zijn. De panelen worden eenvoudig in 

beugels geklikt op een vergelijkbare wijze als conventionele PV-panelen. Door het 

lichtere gewicht en eenvoudige montage zijn de installatiekosten lager dan bij 

conventionele PV-panelen. Daarnaast zijn de Solarge panelen toepasbaar op veel 

daken waar de onderliggende constructie niet toereikend is voor conventionele PV-

panelen. 
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Naast de losse panelen die op daken gemonteerd worden biedt Solarge ook de 

mogelijkheid van geïntegreerde dak- of gevelelementen met PV-modeles. 

Voorbeelden van toepassingen zijn kunststof dakplaten met daarin geïntegreerde 

PV-modules. Dit zou kosteneffectief kunnen zijn voor toepassingen, bijvoorbeeld in 

de agrarische sector, waar eerst asbest daken verwijderd moeten worden. De 

kosten van asbestsanering en het nieuwe dak kunnen vaak niet of nauwelijks 

worden terugverdiend uit de opbrengst van het zon-PV systeem. Door dak en 

panelen samen te voegen kunnen zowel materiaalkosten als installatiekosten 

worden bespaard.  

Solarge panelen zijn gemaakt van een recyclebare kunststof. Hierdoor kunnen 

panelen worden teruggenomen, tot secundaire grondstoffen worden verwerkt en 

uiteindelijk een nieuw leven krijgen als paneel of in een andere toepassing. Door 

deze mogelijkheid hebben de panelen ook vanuit het oogpunt van de 

materiaalrecycling een restwaarde. 

 

Demonstratieproject met Solarge SOLO panelen op agrarische schuur in Hoevelaken. 

2.3. Exasun – dakgeïntegreerde systemen 

Exasun heeft verschillende zon-PV producten, waarvan de meeste dak- of gevel-

geïntegreerde systemen zijn. Voorbeelden zijn facade panelen die als gevelelement 

kunnen worden toegepast, en als dakpan vormgegeven panelen die in een 

pannendak geïntegreerd kunnen worden. De producten kenmerken zich door een 

hoge mate van functie integratie met structurele elementen in gebouwen.  
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Toepassing van Exasun facade-geïntegreerde panelen. 

3. Financieringsbarrières 

3.1. Eigendomsrechten 

Eigendom van zon-PV systemen die op het dak van een gebouw zijn gemonteerd en 

bedoeld zijn om daar langdurig ter plaatse te blijven wordt in Nederland vastgelegd 

en geborgd door het vestigen van een zelfstandig recht van opstal. Een belangrijk 

voordeel van het opstalrecht is dat het in stand blijft bij faillissement van zowel de 

opstalgever als de exploitant van het zon-PV systeem. 

Indien duidelijk sprake is van tijdelijke toepassingen van zonnepanelen, 

bijvoorbeeld bij de in frames opgespannen membranen van Hyet Solar, en de 

panelen niet volgens het bestemmingscriterium onroerend worden, dan blijven de 

panelen roerend. In dat geval is een opstalrecht niet nodig en kan een stil pandrecht 

op de panelen gevestigd worden om zekerheden aan financiers te verschaffen. Het 

vestigen van zekerheden op zich vormt voor deze toepassingen dan ook geen 

barrière voor de financiering. 

Om transactiekosten te reduceren en uniformiteit te bevorderen ten aanzien van de 

voorwaarden van dit zelfstandig recht van opstal voor zowel financiers van zon-PV 

systemen als hypotheekhouders met betrekking tot de onderliggende opstallen is 

op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een modelakte voor 
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dit recht van opstal uitgewerkt. Uitgangspunt van deze modelakte is dat de waarde 

van de zonnepanelen in de kasstroom zit. De akte dient derhalve te borgen dat het 

project eigenaar is van het zon-PV systeem en dat het systeem toegang heeft tot 

een netaansluiting zodat het stroom kan verkopen via het openbare net en SDE 

subsidie kan blijven ontvangen. Dit is geregeld in artikel 7 van de modelakte, die 

definieert welke zaken er onder het opstalrecht vallen. Door de netaansluiting mee 

te nemen in artikel 7 wordt de toegang tot de netaansluiting voor het project 

geborgd, ook in het geval van faillissement van de eigenaar van het pand, die 

mogelijk tevens ook de gebruiker van het PV-systeem of de stroom is.  

De modelakte schrijft voor dat exploitant en opstalgever zich moeten verzekeren 

tegen aansprakelijkheid. Op deze manier zijn beiden beschermd tegen eventuele 

schade die door het PV-systeem wordt veroorzaakt. De mogelijkheden voor 

verzekering van lichtgewicht innovatieve zonnepanelen is verder uitgewerkt in 

paragraaf 3.3. 

In het kader van dit onderzoek is de vraag relevant of voor lichtgewicht zon-PV 

technologieën andere of aanvullende bepalingen moeten worden opgenomen in de 

model akte van de NVB om aan te sluiten bij de specifieke situatie die ontstaat door 

de toepassing van deze technologieën. Een opstalrecht kan worden gevestigd op 

zelfstandige onroerende zaken. Zonnepanelen zoals die op dit moment overwegend 

worden gemonteerd op daken zijn zelfstandige zaken. Ze zijn immers verwijderbaar 

zonder dat daarbij de functie van het onderliggende pand verloren gaat. Echter, de 

economische grondslag van zon-PV projecten met SDE subsidie is de benutting van 

de SDE subsidie. De SDE subsidie is aan de locatie gebonden en daardoor is ook het 

zon-PV project bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven. Volgens dit 

“bestemmingscriterium” is voor zon-PV projecten met een SDE subsidie sprake van 

een onroerende zaak. Op basis van dit bestemmingscriterium wordt de zon-PV 

installatie bij een faillissement van de eigenaar van het onderliggende pand door 

verticale natrekking onderdeel van het pand en verliest de projecteigenaar de 

eigendom van de installatie. Om eigendom vast te leggen, te beschermen tegen 

faillissement van de locatie eigenaar en zekerheden te kunnen verschaffen aan 

financiers dient derhalve een zelfstandig recht van opstal te worden gevestigd. Voor 

lichtgewicht zonnepanelen die verwijderbaar op daken (of andere hoofdzaken) 

worden aangebracht zonder dat de verwijdering de functie van het onderliggende 

pand aantast en derhalve een zelfstandige onroerende zaak vormen kan gebruik 

gemaakt worden de modelakte van de NVB. 

Bij gebouw-geïntegreerde systemen is nog een ander criterium relevant. Of sprake 

is van natrekking wordt beoordeeld aan de hand van het criterium van 

“bestanddeelvorming”. Van bestanddeelvorming is sprake als de oorspronkelijke 
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functie van de hoofdzaak (het pand) verloren gaat door verwijdering van het 

systeem, danwel als verwijdering van het systeem leidt tot ernstige schade aan 

hoofdzaak. Van bestanddeelvorming kan bijvoorbeeld sprake zijn bij dakelementen 

met daarin geïntegreerde zonnepanelen, zoals een van de producten van Solarge, 

of zonnepanelen die tevens dienen als dakelement, zoals bij een van de Exasun 

producten. Bij verwijdering van dergelijke zonnepanelen zou er geen dak meer zijn 

en kan het pand zijn oorspronkelijke functie niet vervullen.  

Natrekking door bestanddeelvorming is niet doorbreekbaar door een opstalrecht. 

Dat betekent dat in geval van een faillissement van de opstalgever de opstaller door 

natrekking de eigendom over het systeem zal verliezen en de zekerheden op het 

systeem geen werking hebben. Het opstalrecht voorziet dan dus niet in de beoogde 

basis voor het vestigen van zekerheden ten behoeve van de  financiering van het 

zon-PV project. Voor gebouw-geïntegreerde systemen is het daarom onzeker of het 

vestigen van een opstalrecht de beoogde werking heeft. Het definiëren en 

beschermen van eigendomsrechten vormt dus een belangrijke barrière voor de 

project financiering van dergelijke systemen. 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de karakteristieken van de 

verschillende typen zon-PV projecten en de mogelijkheden en beperkingen voor het 

vestigen van zakelijke zekerheden ten behoeve van de financiering. 
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3.2. Technologie en leverancier classificatie 

Technologie risico bepaalt mede of projecten waarin een bepaalde zon-PV 

technologie wordt gebruikt in aanmerking komt voor project financiering (non-

recourse debt financing). Tier 1 classificatie geeft een indicatie of een fabrikant van 

zonnepanelen volgens de industrie als bankable wordt beschouwd en daarmee in 

aanmerking komen voor project financiering. Bloomberg definiëert Tier 1 als volgt: 

“Tier 1 module manufacturers are those which have provided own-brand, own-

manufacture products to six different projects (>1.5MW), which have been financed 

non-recourse by six different (non-development) banks, in the past two years. 

Essentially, non-recourse financing is where the bank has agreed to take the risk of 

the modules failing and will not be repaid from the balance sheet of the developer 

or equity holder. Lease financing may be considered non-recourse.“ 

Financiers ontlenen aan de Tier 1 classificatie een bepaalde mate van zekerheid dat 

de producent van de zonnepanelen zijn productgaranties kan waarmaken. Voor 

nieuwe technologie van nieuwe producenten zal het in het algemeen onmogelijk zijn 

om als Tier 1 aangemerkt te worden. Daarvoor moet eerst voldoende track-record 

van projecten van een minimum omvang die als project financiering zijn 

Op dak

•Op rails of frames 
gemonteerd net als 
conventionele zon-PV 
projecten op dak.

•Zon-PV systeem is een 
zelfstandige zaak.

•Zelfstandig recht van 
opstal vestigen om 
verticale natrekking te 
voorkomen en 
zekerheden te vestigen 
ten behoeven van 
financiers

•Uitgangspunt voor recht 
van opstal is de 
modelakte van de NVB.

Gebouw-geïntegreerd

•Zonnepanelen vervullen 
functie in de schil van 
het gebouw, 
bijvoorbeeld als dak- of 
gevelelement.

•Naast verticale 
natrekking bestaat er 
risico van natrekking 
door 
bestanddeelvorming.

•Recht van opstal kan 
gebruikt worden om 
eigendom vast te 
leggen, maar is  
onvoldoende om 
zekerheid aan 
financiers te 
verschaffen.

•Aanvullende 
maatregelen nodig voor 
verschaffen van 
zekerheden.

Tijdelijke toepassingen

•Toepassing heeft een 
duidelijk tijdelijk 
karakter, bijvoorbeeld 
voor de duur van een 
event of tijdelijke 
werkzaamheden. Denk 
hierbij aan festivals of 
bouwactiviteiten.

•Zon-PV installatie is 
gemakkelijk 
verwijderbaar.

•Zonnepanelen zijn in dit 
geval als roerend aan te 
merken.

•Omdat tijdelijke 
toepassingen roerend 
zijn kan gebruik worden 
gemaakt van een 
pandrecht om 
zekerheden te vestigen
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gestructureerd bestaan. Als alternatief kan het technologie en producentenrisico 

worden afgedekt door verzekering van het eigen gebrek risico van de PV-panelen 

door het project of herverzekering van het eigen gebrek door de producent van de 

panelen. Het eigen gebrek risico is het risico van technische defecten van de 

panelen of van ondermaatse prestaties ten opzichte van de specificaties die door 

de fabrikant zijn afgegeven. Indien de zonnepanelen niet conform specificaties 

presteren en de fabrikant dit niet kan verhelpen keert de verzekering de daaruit 

ontstane schade uit. De verzekeraar kan wel eisen stellen aan de fabrikant en zal 

mogelijk een inspectie van het productieproces en de bedrijfsprocessen vereisen 

voor acceptatie van de fabrikant en panelen voor de polis. 

3.3. Verzekeringen 

Onzekerheid over de risico’s van een nieuwe technologie kan leiden tot problemen 

bij de acceptatie door verzekeraars of hogere premies. De extra kosten van de 

risico’s of hogere premies kunnen belemmerend werken voor het tot stand komen 

van project financiering. 

Bij de acceptatie van een nieuwe technologie door verzekeraars wordt gekeken naar 

de track record van die technologie: het aantal operationele installaties, 

performance van die installaties, en periode dat de installaties in gebruik zijn. 

Daarnaast is gebruikelijk om bij nieuwe technologieën een soort business case voor 

de verzekering op te stellen. Hierin worden de risico’s van de technologie en het 

project benoemd en wordt per risico aangegeven welke maatregelen zijn getroffen 

om de betreffende risico’s te beperken. Indien aangetoond kan worden dat er geen 

extra risico aan het project of de technologie is verbonden ten opzichte van reguliere 

zonnepanelen, dient het project gelijkwaardig te worden beoordeeld en vormt dat 

de basis voor acceptatie van het project binnen bestaande polissen. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om risico’s van technologie performance, brandveiligheid, diefstal en 

bouwkundige integratie met het gebouw. 

Voor de financierbaarheid zijn twee soorten verzekeringen relevant. De eerste 

betreft de verzekering van het PV-systeem zelf en verzekert het project voor de 

performance van het systeem. De tweede betreft de aansprakelijkheidsverzekering 

van het project jegens derden in geval van schade. 

Voor de acceptatie van zon-PV installaties binnen een verzekeringspolis wordt in 

Nederland steeds meer beoordeeld op basis van Scope 12 van het Verbond van 

Verzekeraars. Scope 12 beoordeelt of een installatie voldoet aan de in Nederland 
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geldende bouwkundige en elektrotechnische normen voor het gebouw en de 

installatie. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien van het type 

zonnepanelen. Wel is het zo dat de bouwtechnische aspecten bij gebouw-

geïntegreerde zonnepanelen een belangrijker rol zullen spelen.  

4. Oplossingsrichtingen 

4.1. Eigendomsrechten 

Voor lichtgewicht zonnepanelen op daken volstaat de op dit moment gebruikelijke 

praktijk van het vestigen van een zelfstandig recht van opstel ten behoeve van het 

vestigen van zekerheden in het kader van de financiering van zon-PV projecten. 

Voor gebouw geïntegreerde zon-PV installaties bestaat in geval van faillissement 

van de gebouweigenaar voor de exploitant van de installatie het risico van verlies 

van eigendom van de installatie door natrekking op basis van bestanddeelvorming. 

De vraag naar de mogelijkheden voor het definiëren en beschermen van 

eigendomsrechten met betrekking tot bestanddelen van een gebouw speelt breder 

dan alleen voor toepassingen van zon-PV technologie. Denk bijvoorbeeld aan de 

financiering van circulaire gevel elementen door de leverancier van de gevel. Vanuit 

deze ontwikkelingen zou het wenselijk zijn om het opstalrecht te hervormen zodat 

ook op deze bestanddelen een opstalrecht zou kunnen worden gevestigd. 

Via het verbintenissenrecht is het goed mogelijk om tussen betrokken partijen 

afspraken te maken over de wederzijdse rechten en plichten ten aanzien van de 

eigendom van een PV systeem. Het probleem is dat deze verbintenisrechtelijke 

afspraken tussen partijen worden doorbroken door een faillissement van een van 

de betrokken partijen. Daarom zijn in de huidige praktijk aanvullende maatregelen 

nodig, zodat zekerheden in het kader van financiering kunnen worden gesteld. 

Er is in de juridische praktijk een discussie gaande over de mogelijkheden voor het 

vestigen van opstalrecht. Daarbij is een van de zienswijzen dat een opstalrecht ook 

op onderdelen (bestanddelen) van een opstal gevestigd zou moeten kunnen 

worden zolang precies aanwijsbaar is op welke objecten of ruimte het opstalrecht 

betrekking heeft. Het opstalrecht legt dan het eigendom vast, maar beschermt het 

niet noodzakelijkerwijs tegen natrekking door bestanddeelvorming in geval van 

faillissement. 
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Omdat een opstalrecht geen natrekking door bestanddeelvorming voorkomt zijn 

naast het vestigen van het opstalrecht aanvullende maatregelen nodig om het 

verlies van eigendom van een gebouw geïntegreerde zon-PV installatie te 

voorkomen in het geval van faillissement van de gebouweigenaar. Voor de situatie 

dat het gebouw in volle eigendom van één partij is bestaan deze aanvullende 

maatregelen uit een huurcontract met instaprechten en worden vastgelegd tussen 

de gebouweigenaar, de exploitant van de zonnepanelen, de financier van de 

exploitant en de hypotheekhouder op het gebouw. In hoofdlijnen werkt dit als volgt: 

− Exploitant van de zonnepanelen huurt (huurcontract) van de 

gebouweigenaar de ruimte waar hij zijn objecten wil aanbrengen, 

bijvoorbeeld: 

o De ruimte aan de gevel, of 

o De onderconstructie van een agrarische loods of schuur. Dat wil 

zeggen de ruimte op de spanten, maar exclusief de afdekking. 

− De financier van de exploitant heeft instaprechten in de huurovereenkomst 

met de gebouweigenaar. Mocht de exploitant failliet gaan, dan kan de 

financier diens positie overnemen en de assets uitwinnen. Indien de 

gebouweigenaar failliet gaat dan blijft de huurovereenkomst in stand en 

kan de exploitant het systeem verder exploiteren voor de looptijd van de 

huurovereenkomst. 

Deze constructie is nog relatief nieuw en niet gestandaardiseerd. In bijlage 1 van dit 

rapport wordt deze route nader uitgewerkt. Met het oog op toenemende toepassing 

van gebouw-geïntegreerde zon-PV technologie in de toekomst zou het wenselijk 

zijn om net als in het geval van het opstalrecht ook voor deze constructie een 

bepaalde mate van uniformiteit qua contracten te bewerkstelligen, zodat rechten 

en plichten van betrokken partijen eenduidig en transparant kunnen worden 

vastgelegd en deze ook de noodzakelijke zekerheden verschaffen om de 

financiering mogelijk te maken. 

Samenvattend kan gesteld worden dat een opstalrecht volstaat voor lichtgewicht 

zonnepanelen op daken. In principe kan het opstalrecht ook worden gevestigd op 

gebouw geïntegreerde zon-PV installaties. Om het risico van verlies van het PV-

systeem door natrekking voor de exploitant en diens financier te voorkomen kunnen 

gebouweigenaar, exploitant van het PV-systeem en financiers een 

huurovereenkomst met instaprechten voor de financiers sluiten. Net als bij het 

opstalrecht is bewerkstelligd door de Nederlandse Vereniging van Banken zou de 

sector ook voor deze toepassingen baat hebben bij een standaardisatie van de 

benodigde huurovereenkomst en bijbehorende instaprechten. Daarom wordt 
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aanbevolen dat een model huurovereenkomst met instaprechten wordt uitgewerkt 

als aanvulling op de modelakte voor het opstalrecht. 

4.2. Technologie en leverancier classificatie 

Ten aanzien van de Tier-1 classificatie staan producenten van nieuwe zon-PV 

technologie tegenover een Catch-22 situatie. Als ze niet voldoende projecten op 

projectfinancieringsbasis hebben gerealiseerd zijn ze geen Tier-1 en als ze geen 

Tier-1 zijn komen ze niet in aanmerking voor projectfinanciering. 

Om deze impasse te doorbreken dient voldoende relevante track record te worden 

opgebouwd die beantwoordt aan de principes van de Tier-1 classificatie en project 

financiering. Omdat het bij nieuwe zon-PV technologieën vaak om 

demonstratieprojecten gaat of om de eerste commerciële projecten in een niche 

markt waarbij de klant het project financiert is dit niet vanzelfsprekend. 

Een aanbeveling is om huidige (pilot) projecten al zo veel mogelijk te structureren 

als project financiering, zodat je een geschiedenis kan laten zien van succesvolle 

project financiering gestructureerde projecten. 

Omdat bij nieuwe technologie het risico vaak hoger wordt ingeschat zal voor de 

eerste projecten vaak naar verhouding minder met non-recourse leningen worden 

gefinancierd en zal meer inbreng van achtergesteld vermogen nodig zijn. Hoewel dit 

resulteert in een lagere leverage kan op deze manier wel een 

projectfinancieringsstructuur worden bewezen. 

Indien het in het geheel niet mogelijk is om non-recourse leningen aan te trekken 

kan worden overwogen om obligaties uit te geven, eventueel via crowdfunding. 

Deze obligaties kunnen praktisch dezelfde structuur als een non-recourse lening 

hebben en daarmee helpen een track record van relevante projecten op te bouwen. 

Daarnaast kunnen ook verschillende vormen van publieke financiering helpen om 

projectfinanciering voor nieuwe zon-PV technologieën tot stand te brengen. Daarbij 

kan gedacht worden aan (gedeeltelijke) garanties, of achtergesteld vermogen tegen 

vergelijkbare condities als wordt verstrekt voor bewezen technologie.  

Tot slot kan lease financiering ook als project financiering worden gezien. Dit biedt 

mogelijkheden in het geval stricte non-recourse financiering moeilijk te realiseren 

is. Vaak kan lease financiering meer flexibiliteit verschaffen qua structuur en eisen. 

Hoewel het bij lease financiering om asset finance gaat is het vaak ook mogelijk om 

meer op basis van de balans van de lessee te financieren. Daar staat tegenover dat 



 
 

Invest-NL | Rapport 

CONCEPT | Amsterdam, 23 maart 2021 

 

 

Pagina 20/26 

 

lease financiering vaak wordt aangeboden voor technologieën die al bewezen zijn 

in de markt. 

4.3. Verzekeringen 

In principe zijn nieuwe zon-PV technologieën verzekerbaar. Om ervoor te zorgen dat 

dit op gelijkwaardige basis gebeurt met mainstream zonnepanelen en er geen 

dekkingsbeperkingen of hogere premies van toepassing zijn is hieronder een aantal 

aanbevelingen aan projectontwikkelaars en producenten van technologie 

uitgewerkt. 

Zoals aangegeven is het gebruikelijk om bij nieuwe technologieën ten behoeve van 

de verzekering een business case op te stellen, waarin per risico wordt aangegeven 

welke maatregelen zijn getroffen om de betreffende risico’s te beperken. Indien 

aangetoond kan worden dat er geen extra risico aan het project of de technologie is 

verbonden ten opzichte van reguliere zonnepanelen, dient het project gelijkwaardig 

te worden beoordeeld en vormt dat de basis voor acceptatie van de het project 

binnen bestaande polissen.  

Om eventuele nieuwe aspecten vanuit het oogpunt van verzekering voor te zijn is 

het aan te bevelen dat voorafgaand aan een project dat een nieuwe technologie 

gebruikt een inspectie plaatsvindt van het gebouw en van de plannen voor het 

gebruik van de nieuw soort zonnepanelen. Op deze wijze kunnen in het planstadium 

eventueel aanpassingen aan het project worden gemaakt die de verzekerbaarheid 

ten goede komen. 

Een andere mogelijkheid is om in de loop van de duur van het project afhankelijk 

van de performance van het systeem de dekking te laten oplopen en/of het eigen 

risico naar beneden bij te stellen. Dit is bijvoorbeeld bij projecten met drijvende zon-

PV installaties toegepast. Deze benadering kan goed worden gebruikt als van te 

voren niet alle risico’s goed in kaart kunnen worden gebracht of gemitigeerd of als 

onvoldoende relevante track record bestaat. Door middel van monitoring en een 

jaarlijkse inspectie en keuring conform Scope 12 van het Verbond van Verzekeraars 

kan de performance van het systeem en het al dan niet manifesteren van risico’s 

verder in kaart worden gebracht. Bij een gunstige ontwikkeling van de risico’s kan 

de dekking daar telkens op worden aangepast.  

Bovenstaande aanbevelingen zijn eveneens van toepassing in 

demonstratieprojecten. Door deze benadering vroegtijdig in te zetten kan de 
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verzekerbaarheid tegen gunstiger voorwaarden van toekomstige projecten worden 

bevorderd. 

Tot slot bestaat de mogelijkheid om certificering van de panelen voor de 

verzekering aan te vragen. Hierbij wordt door middel van een onafhankelijke 

technische inspectie vastgesteld of de productie van de panelen voldoet aan de 

voorwaarden van de verzekeraar om een eigen gebrek dekking te bieden. Een goede 

eigen gebrek dekking is van belang voor de financierbaarheid van de panelen 

doordat deze de gederfde inkomsten door productieverlies in geval van 

productfalen afdekt.  

5. Conclusies en aanbevelingen 

Lichtgewicht en/of gebouw geïntegreerde zon-PV technologie kan een belangrijke 

bijdrage aan de energietransitie leveren. Beschikbaarheid van financiering speelt 

een belangrijke rol bij een snelle uitrol in de markt voor dergelijke technologie. In 

de praktijk blijken projecten die gebruik maken van innovatieve lichtgewicht en/of 

gebouw geïntegreerde zon-PV technologieën moeilijk financierbaar. Enerzijds 

hangt dit samen met het nieuwe en innovatieve karakter van deze technologieën, 

anderzijds komt dit voort uit de unieke geïntegreerde gebruikstoepassingen van 

deze technologieën. In dit onderzoek zijn barrières in kaart gebracht die de 

financierbaarheid bemoeilijken en zijn oplossingsrichtingen uitgewerkt om de 

financierbaarheid te bevorderen. 

De belangrijkste barrières voor de financiering van innovatieve lichtgewicht zon-PV 

technologieën hebben betrekking op definitie en bescherming van 

eigendomsrechten voor gebouw geïntegreerde systemen, verzekerbaarheid en 

bankability van de technologie en producent.  

Model huurovereenkomst met instaprechten voor gebouw-geïntegreerde 

systemen 

Voor systemen die op daken worden bevestigd volstaat het beschermen van een 

eigendomsrecht door middel van een recht van opstal conform de modelakte van 

de NVB. Gebouw geïntegreerde systemen lopen het risico om bij faillissement van 

de gebouweigenaar door natrekking onderdeel te worden van het gebouw. Om dit 

te voorkomen zou een wijziging van het opstalrecht wenselijk zijn, zodat het 

opstalrecht ook op een bestanddeel kan worden gevestigd. Binnen de huidige 

praktijk rondom het opstalrecht kunnen in aanvulling op het vestigen van het 
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opstalrecht afspraken worden gemaakt op basis van een huurovereenkomst van de 

fysieke ruimte die het zon-PV project benut en instaprechten in de deze 

huurovereenkomst voor de financier en hypotheekhouder van de gebouweigenaar, 

en financier van het zon-PV project. Gezien het toenemende belang van gebouw-

geïntegreerde toepassingen van zon-PV technologie voor het realiseren van 

klimaatdoelen wordt aanbevolen deze mogelijkheid verder te standaardiseren, 

zodat van deze standaard dezelfde faciliterende werking uitgaat als thans wordt 

bewerkstelligt door de modelakte voor het opstalrecht van de NVB. 

Verzekeraars vroegtijdig betrekken in (demonstratie) projecten 

Ten aanzien van de verzekerbaarheid van innovatieve lichtgewicht zon-PV 

technologieën zijn er geen principiële barrières. Wel geeft het gebrek aan track 

record van de technologie mogelijk aanleiding tot hogere verzekeringskosten, 

danwel lagere dekking. Door verzekeringspartijen tijdig bij projecten te betrekken 

en door middel van frequente inspecties conform Scope 12 van 

demonstratieprojecten kunnen technologie- en projectontwikkelaars onderbouwen 

dat op gelijke condities kan worden verzekerd als projecten met reguliere zon-PV 

technologie.  

Gebruik nieuwe financieringsvormen om track record op te bouwen 

Om de track record ten behoeve van de bankability van de technologie, en in het 

bijzonder de Tier-1 ranking, te verbeteren is de aanbeveling aan technologie- en 

projectontwikkelaars om de financiering van  demonstratieprojecten of vroege 

toepassingen in niche markten zo veel mogelijk conform de principes van project 

financiering in te richten. Een aantal mogelijkheden zijn hiertoe geïdentificeerd, 

waaronder het gebruik van bijvoorbeeld crowdfunding en/of bijdragen van publieke 

vormen van financiering, zoals onder andere ook verstrekt door InvestNL. 
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Bijlage 1: Instaprechten 

B. Hoops3 & A.H.G. Wilod Versprille4 

Indien lichtgewicht zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak van iemand 

anders dan de eigenaar van de zonnepanelen (hierna: de exploitant), brengt ons 

goederenrecht problemen met zich mee. Bestanddeelvorming (art. 3:4 BW) zorgt 

ervoor dat de grondeigenaar ook eigenaar wordt van de zonnepanelen. De 

exploitant verliest zijn eigendom. De financier van de exploitant verliest zijn 

eventuele zekerheidsrecht (stil pandrecht) op de zonnepanelen. 

In deze bijlage wordt stilgestaan bij de vraag hoe de financier voldoende zekerheid 

kan verkrijgen voor de lening die hij verstrekt aan de exploitant. Dit doel willen wij 

bereiken door een combinatie van twee juridische maatregelen te nemen of, wat 

alleen bij niet-geïntegreerde lichtgewicht zonnepanelen risicoloos mogelijk is, een 

opstalrecht te vestigen. Hierdoor willen wij ervoor zorgen dat voor de financier geen 

reden meer bestaat om voor de financiering van lichtgewicht zonnepanelen terug te 

deinzen. 

Bedrijfseconomische uitgangspunten 

De exploitant schaft lichtgewicht zonnepanelen aan om winst te maken met de 

opwekking van elektriciteit op het dak van iemand anders. De opbrengsten uit 

stroomverkoop en SDE subsidie, of lease aan een derde (bijvoorbeeld de 

gebouweigenaar) wordt gebruikt om de vergoeding voor het gebruik van het dak te 

betalen en een door de financier verstrekte lening terug te betalen. De opwekking 

van elektriciteit is door de SDE subsidie gebonden aan een bepaald dak.  

Hoewel lichtgewicht zonnepanelen door de specifieke bevestigingsmethoden en 

betere hanteerbaarheid lagere installatiekosten met zich brengen, zullen de 

verwijderings- en installatiekosten in de regel niet voldoende laag zijn om 

lichtgewicht zonnepanelen te verwijderen en winstgevend elders opnieuw toe te 

passen. Ook hierdoor is de exploitatie van de zonnepanelen in principe locatie 

gebonden. 

De financier wil voldoende zekerheid voor de lening, liefst in de vorm van een 

zakenrechtelijk recht. Aan de andere kant heeft de financier de voorkeur om de 

zonnepanelen niet executoriaal te verkopen wanneer de exploitant in verzuim raakt 

 

3 Adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen; 

Adviseur bij Olenz Notarissen. 

4 Notaris te Veenendaal, Olenz Notarissen.  
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met de terugbetaling van de lening. In plaats daarvan wil de financier liefst zelf 

bepalen aan wie de zonnepanelen worden overgedragen. 

Bij niet-geïntegreerde zonnepanelen: opstalrecht met daarop een 

hypotheekrecht 

Als de lichtgewicht zonnepanelen op het dak worden bevestigd, maar niet als 

dakpannen fungeren, dan kan zonder meer een opstalrecht (art. 5:101 BW e.v.) 

worden gevestigd. Het opstalrecht biedt grote voordelen. Het scheidt de eigendom 

van de lichtgewicht zonnepanelen van de grondeigendom. De exploitant blijft 

gewoon eigenaar en heeft daarmee sterke en herkenbare rechtspositie. Het 

opstalrecht beschermt de exploitant en diens financier voor het faillissement van 

de grondeigenaar door een recht om het gebruik voort te zetten of de zonnepanelen 

weg te nemen (vgl. art. 5:102 BW). Op dit opstalrecht kan een hypotheekrecht voor 

de financier worden gevestigd, wat een overal bekende en erkende vorm van 

zekerheid is. Voor de effectiviteit hiervan gelden wél enkele randvoorwaarden: 

- het opstalrecht en het hypotheekrecht worden gevestigd door een notariële 

akte (art. 3:89 en 3:98 BW), wat kosten met zich brengt; en 

- de hypotheekhouder van de grondeigenaar moet instemmen met een 

rangwisseling van het opstalrecht en zijn hypotheekrecht, omdat de uitoefening 

van dat hypotheekrecht anders met zich zou brengen dat het opstalrecht 

vervalt. 

In de opstalakte worden enkele bedingen ten behoeve van de financier opgenomen 

voor het geval dat de exploitant met de betaling van de retributie voor het 

opstalrecht in verzuim is. De gebouweigenaar dient de financier te informeren over 

dit verzuim en de financier de mogelijkheid te geven om de niet betaalde retributie 

te voldoen. Dit recht voorkomt dat het opstalrecht kan worden opgezegd. Voor de 

financier-hypotheekhouder van de exploitant zou het optimaal zijn om in het geval 

van het faillissement van de exploitant, zelf te bepalen wie de zonnepanelen 

overneemt. Dit kan de hypotheekhouder niet doen als hij het opstalrecht 

executoriaal verkoopt. De opstalvoorwaarden zouden de financier een verdergaand 

instaprecht kunnen geven om het opstalrecht namens de exploitant over te dragen 

aan een derde of om de gebouweigenaar te verplichten om een nieuw opstalrecht 

ten behoeve van de derde te vestigen. Dit instaprecht zouden wij thans niet 

adviseren omdat het niet faillissementsbestendig is en beginselen van ons 

goederenrecht (art. 3:235 BW; art. 3:268 lid 5 BW) hieraan in de weg zouden 

kunnen staan5.    

Het opstalrecht is met risico’s verbonden als de lichtgewicht zonnepanelen in het 

dak geïntegreerd zijn. Het is omstreden of een opstalrecht kan worden gevestigd 

voor dergelijke zonnepanelen. Oorspronkelijk was de heersende leer dat voor 

 

5 Van Drunen/Moergastel, WPNR 2020, 923-929 
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bestanddelen van een gebouw, zoals geïntegreerde zonnepanelen, geen 

opstalrecht kon worden gevestigd. Deze leer wordt steeds meer genuanceerd. In 

de recente literatuur6,7 wordt het standpunt ingenomen dat het opstalrecht kan 

worden gevestigd als de zonnepanelen vastomlijnd kunnen worden omschreven in 

de openbare registers en in de realiteit moeiteloos kunnen worden aangewezen. Dit 

is, wat ons betreft, de juiste benadering en bij geïntegreerde zonnepanelen zonder 

meer het geval. Vanwege het risico dat het opstalrecht met betrekking tot 

geïntegreerde zonnepanelen toch door rechters onderuit wordt gehaald, adviseren 

wij om de volgende twee maatregelen te nemen. 

Eerste maatregel: de huur van het dak 

Of de zonnepanelen geïntegreerd zijn of niet: de exploitant kan het dak van de 

grondeigenaar altijd huren en de huurovereenkomst combineren met een 

instaprecht voor de financier. De huur beschermt de exploitant en zijn gebruik van 

het dak ook in het faillissement van de grondeigenaar, diens financier en diens 

opvolger als eigenaar (art. 7:226 BW). Een huurovereenkomst houdt ook een 

wegbreekrecht in, art. 7:216 BW. Ook als dit wegbreekrecht niet in praktische zin 

wordt gebruikt zou de exploitant eigenaar van de zonnepanelen kunnen worden 

door ze weg te nemen, in weerwil van de natrekking en ook in het faillissement van 

de grondeigenaar. Door deze mogelijkheid is de exploitant beschermd in zijn 

eigendom. 

De positie van de financier van de exploitant wordt hierdoor echter niet beschermd. 

Het wegbreekrecht is zelfstandig niet overdraagbaar en de voortzetting van de huur 

biedt geen bescherming in het geval van het verzuim of faillissement van de 

exploitant. Om aan de financier voldoende zekerheid te bieden, adviseren wij dat de 

huurovereenkomst wordt gecombineerd met een instaprecht voor de financier.  

Tweede maatregel: instaprecht voor de financier 

De huurovereenkomst dient te worden gecombineerd met een instaprecht voor de 

financier. Dit instaprecht kan de financier voldoende zekerheid bieden. Het komt tot 

stand door een overeenkomst tussen de gebouweigenaar, de exploitant en diens 

financier. In deze overeenkomst spreken de partijen af dat de financier bepaalde 

bevoegdheden en rechten heeft, met name dat: 

 

6 Een rechtseconomisch perspectief op natrekking in de energietransitie en de transitie 

naar de circulaire economie Hoops, B. , 2020 , In : Nederlands Tijdschrift voor 

Burgerlijk Recht. 37 , 10, p. 298-311 14 p. , NTBR 2020/41. 

7 Het recht en de transitie naar duurzaam wonen Hoops, B., Jun-2019, Duurzaam 

wonen. Verstappen, L. C. A. & Vonck, F. J. (eds.). The Hague: Sdu Uitgevers, p. 51-86 

36 p. 
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- de financier door de grondeigenaar wordt ingelicht als de exploitant in verzuim 

raakt met de betaling van de huur, voor zover deze verschuldigd is; 

- de financier de niet betaalde huurtermijnen mag voldoen, zodat de 

huurovereenkomst buiten faillissement niet opgezegd kan worden; 

- de financier via contractsoverneming of een nieuwe huurovereenkomst kan 

bepalen wie de zonnepanelen overneemt indien de exploitant in verzuim raakt. 

Het laatste recht biedt voor de financier de mogelijkheid om een terugbetaling van 

de lening veilig te stellen door de exploitatie van de zonnepanelen aan een nieuwe 

exploitant te laten overgaan. Hiertegenover staat de verplichting om de overschot 

af te dragen aan de exploitant. Dit instaprecht gaat als volgt in zijn werk. De partijen 

worden verplicht om in te stemmen met een contractsoverneming door een derde 

die door de financier wordt aangewezen. Deze verplichting is onvoldoende als de 

exploitant failliet wordt verklaard omdat de curator deze verplichting niet hoeft na 

te komen. Het belang van de financier wordt in dit geval veiliggesteld door 

verplichtingen van de gebouweigenaar om de huurovereenkomst te beëindigen in 

het faillissement van de exploitant (i.v.m. art. 39 lid 1 Fw) en een nieuwe 

huurovereenkomst aan te gaan met een door de financier aangewezen nieuwe 

exploitant.  

 


