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Effect van verlagen energiebelasting 2022 

 

Ter compensatie van de hoge stroom- en gasprijzen heeft de regering besloten de energiebelasting 

te verlagen in het hele jaar 2022. De belasting wordt 2,163 eurocent per kWh, terwijl deze 9,186 

eurocent per kWh zou bedragen in 2022 (ex BTW die over uw energierekening geheven wordt). De 

compensatie geldt voor particulieren en kleine bedrijven. Het is de bedoeling dat in 2023 weer het 

normale energiebelasting tarief geldt.  

Wat betekent dat voor Biltstroom? Een lid van Biltstroom heeft recht op teruggave van 

energiebelasting. Die moet u betalen over het stroomverbruik van uw huishouden. Bij een lagere 

energiebelasting betaalt u minder belasting over uw stroomverbruik. U krijgt dit bedrag terug 

volgens de postcoderoos regeling. Uw kosten gaan uiteindelijk wèl omhoog doordat de stroomprijs 

fors is gestegen.  

Een rekenvoorbeeld: de te betalen én terug te ontvangen energiebelasting voor leden van de 

coöperatie daalt van ca €265 bij 10 panelen naar ca €62 in 2022 (incl. BTW). De “terugverdientijd” 

van onze investeringen wordt daardoor ongeveer een half jaar langer (i.p.v. ruim 9 naar iets minder 

dan 10 jaar). De business case bij de start van Biltstroom toonde andere prognoses, uitgaande van 

een hoger voordeel door de teruggave van energiebelasting. 

Tegelijkertijd is de marktprijs voor stroom flink omhoog gegaan, in oktober was dat op een top van 

bijna 3x de prijs van mei 2021. Daarna is de prijs weer een beetje gedaald. De coöperatie verwacht 

een hogere opbrengst voor de aan OM geleverde stroom, die tot enkele duizenden euro’s kan 

oplopen. Het voorschot dat we per maand ontvangen, is al verhoogd met 50%. 

 

Reparatie De Hooierij 

 

Bij de zonneïnstallatie op De Hooierij viel op 14 

september één van de omvormers uit door een 

vastgelopen relais. De omvormer moest vervangen 

worden; de reparatie kon onder garantie 

uitgevoerd worden door Greenlink. Omdat een 

nieuwe omvormer levertijd heeft, duurde het 20 

dagen voordat de installatie weer compleet 

functioneerde. De uitval betrof een deel van de 

installatie met 3 omvormers.  

Er was op 10 oktober ’s middags ook nog een 

stroomstoring op De Hooierij, waardoor er 

gedurende 3 uur geen stroom werd getransporteerd door Stedin. We hebben daarvoor een aanbod 

voor compensatie gekregen van €195.  

 

 

De nieuwe omvormer de eerste dag in bedrijf 



 

 

Jaaropbrengsten 

 

Afgelopen 31 juli was het einde van het productiejaar van de installatie op De Hooierij. Op 31 

oktober eindigde ook het productiejaar van de installatie op Nieuw Toutenburg. Voor beide ligt de 

opbrengst iets boven de prognose (op basis van het aantal zonne-uren). 

De jaaropbrengsten van de installaties zien er als volgt uit: 

 

 2019/20 Per paneel 2020/21 Per paneel 

De Hooierij 71.163 kWh 237,3 68.501 kWh 228,3 

Nieuw Toutenburg 72.746 kWh 243,3 69.311 kWh 231,8 

 

Deze opbrengst vermenigvuldigd met uw aantal panelen is uw aandeel in de productie, indien u een 

heel jaar lid bent geweest van Biltstroom. Voor een kortere periode lidmaatschap deelt u de 

jaaropbrengst door het aantal maanden van uw lidmaatschap.  

Energiecoöperatie OM beschikt ook over deze gegevens en heeft de corresponderende 

energiebelasting al met u verrekend of doet dat wanneer u de jaarafrekening van uw huishoudelijk 

verbruik krijgt. Uiteraard voor zover u ook klant bent bij OM. 

Indien u geen klant bij OM bent, heeft het bestuur van Biltstroom aan de betreffende 

energiemaatschappijen de verschillende documenten en gegevens verstrekt, zodat ook zij kunnen 

overgaan tot verrekening van de energiebelasting op uw huishoudelijk jaarverbruik.  

 

Hulp gevraagd bij klus op Nieuw Toutenburg 

 

De omvormer van de installatie op Nieuwe Toutenburg hangt 

onder een open trap. De ombouwkast is aan de bovenkant open. 

Daardoor valt er vuil en stof op de omvormer, met risico op 

storingen. We willen een “dak” boven de kast maken om 

vervuiling voortaan tegen te gaan. Wie kan helpen bij die klus? 

Graag melden via frans@biltstroom.nl. Na de aanpassing zal 

Green Link het apparaat schoonmaken en controleren.  

 

Algemene ledenvergadering van 8 september 2021 

Bij de algemene ledenvergadering 2021 waren 15 leden aanwezig 

in Fortzicht. Frans den Braber en Fred Steenwinkel werden 

benoemd tot bestuursleden voor de portefeuille ledencontacten 

resp. het penningmeesterschap. Ferrand op ten Noort werd bedankt voor zijn inzet als interim 

penningmeester en zijn brede activiteiten in het bestuur. 

Jaarverslag en jaarrekening werden vastgesteld; de jaarrekening onder voorbehoud van positieve 

controle door de kascommissie (NB: inmiddels verkregen). De vergadering vond dat de coöperatie over 

wat meer liquide middelen zou moeten beschikken om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen.  

 

Wijzigen regels voor toelaten nieuwe leden 

 

In juli 2021 is overgangsregeling voor postcoderoos projecten alsnog aangepast. Nieuwe leden 

kunnen toetreden tot de coöperatie waarbij ze toch weer voordeel van teruggave van 

Open kast onder een open trap 
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energiebelasting krijgen. Dat kan met terugwerkende kracht per 1/4/2021. Koepelorganisatie 

“Energie Samen” heeft daarvoor gelobbyd. Het financiële risico voor coöperaties zou te groot 

worden als er geen nieuwe leden kunnen toetreden, omdat vrijkomende aandelen (panelen) 

verplicht teruggekocht moeten worden door de coöperatie.  

Er is bij Biltstroom een lijst met 14 interne belangstellenden voor overname van panelen. Ook is er 

een aantal belangstellenden van buiten de coöperatie.  

 

Overstappen van energieleverancier: mogelijk risico voor teruggave energiebelasting! 

 

Verschillende energieleveranciers rekenen de belastingvoordelen voor Postcoderoos coöperaties niet 

met u af. Ze zijn daartoe namelijk niet verplicht. Overstappen naar een nieuwe leverancier wordt dan 

mogelijk een strop ondanks een startbonus! De energiemarkt is ook flink in beweging, waardoor 

meerjarencontracten opengebroken kunnen worden. Neem als u twijfelt contact op met het bestuur 

via info@biltstroom.nl   

OM| Nieuwe Energie is de leverancier die de stroom van onze eigen installaties afneemt tegen 

marktconforme prijs en doorverkoopt aan particulieren. OM levert alleen lokale stroom van kleine 

producenten en rekent automatisch de belastingteruggave af met uw jaarverbruik.  

 

BENG! neemt initiatief voor een zonneweide in Groenekan 

 

BENG! heeft samen met BHM Solar het initiatief genomen om in Groenekan een zonneweide te 

realiseren langs de snelweg A27. Daar komt 

landbouwgrond vrij, waar geen belangstelling 

voor is onder agrariërs. BENG! wil het park met 

zonnepanelen onder de naam “Zonneweide 

Voordaan” opzetten met draagvlak in 

Groenekan, dat daarmee een energieneutraal 

dorp kan worden. Er zijn volop mogelijkheden 

mee te praten over inrichting, mengvormen 

van gebruik, investeren en natuuraanleg.  

Zie ook: https://bengdebilt.nl/zonneweide-

voordaan/  

 

 

 

 

Contact en informatie:  

Voor vragen over Biltstroom :  info@biltstroom.nl  

Greenlink, sponsor van Biltstroom 

Het geplande zonnepark Groenekan, roze = de A27, middenonder: de 

bebouwing van Groenekan, rechtsboven de Nieuwe Wetering N234 
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