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Het bestuur van Biltstroom wenst u een voorspoedig en duurzaam 2023! 
 
 
 

Opbrengsten 2021/22 

De productie van de beide Biltstroom installaties is als volgt: 

 Productie 21/22 Per paneel  Vorig jaar 20/21 

Nieuw Toutenburg 76. 530 kWh  256 kWh 232 kWh 

De Hooierij 71.458 kWh  238 kWh 228 kWh 

Het was een recordjaar voor zonnestroom. We hebben niet eerder zoveel opbrengst gehad van onze installaties. 

Er waren ook uitzonderlijk veel zonnige dagen in voorjaar en zomer 2022.  

 
Uitbetaling van de extra stroomopbrengst 

We hebben voor onze geproduceerde stroom in 2022 een aardige prijs gehad. Dat leverde ongeveer dubbel 

zoveel stroominkomsten als eerdere jaren. Deze meevaller van € 15 per paneel betalen we in januari 2023 uit 

aan de leden. Dat is zoals afgesproken in de ALV. U heeft hierover onlangs een mailbericht ontvangen. (Denkt u 

aan het doorgeven van uw bankrekeningnummer als dat nog niet gebeurd is?) 

Uit de stroominkomsten betalen we de normale kosten van Biltstroom, zoals verzekeringen, onderhoud, 

dakhuur en een reserve voor als een omvormer het begeeft.  

 

Energiebelasting 2022 en 2023 

De opbrengst van uw Bilstroom aandeel/panelen in het voorbije productiejaar wordt doorgegeven aan uw 

energieleverancier. U krijgt door de postcoderoos regeling korting op de energiebelasting tot maximaal het 

huishoudelijk verbruik. Dat gebeurt bij de jaarafrekening. (Let op bij overstappen: niet alle energieleveranciers 

rekenen dit postcoderoos voordeel af.)  

 

De energiebelasting is in 2022 verlaagd om hoge energiekosten voor huishoudens te compenseren (verlaagd 

naar 3,679 eurocent per kWh). Die gaat in 2023 weer omhoog naar 12,60 eurocent per kWh. Dat is vanwege het 

prijsplafond voor stroom en gas. Met de opbrengst van de energiebelasting worden de kosten van het 

prijsplafond door de overheid gecompenseerd.  

De BTW op energie gaat weer terug naar 21%; dat was tijdelijk 9%. 

Voor leden van de coöperatie Biltstroom gaat het “rendement” op panelen -in de vorm van teruggave van 

energiebelasting- weer naar het niveau van de afgelopen jaren. Om een idee te geven: bij 10 panelen was het 

energie belastingvoordeel 2022 ongeveer € 90, in afgelopen jaren was dat ca € 300 per jaar.  

 

In hoeverre profiteert Biltstroom van de hoge energieprijzen? 

We verkopen onze stroom aan OM, die groene stroom afneemt van kleine producenten zoals Biltstroom. Dat 

gaat met een jaarcontract. Het jaarcontract 2022 was 9,1 eurocent per kWh, in voorgaande jaren was dat steeds 

ca. 4 cent. Toen we het jaarcontract afsloten was dat een reële prijs. 

Het aanbod van OM komt in de loop van december voor het komende jaar 2023. We verwachten een meerjarig 

contract met een variabel tarief, dat de marktprijs voor stroom volgt.  

 

 

 



 

 

 

Energieprijs voor huishoudens 

Als u energie afneemt, betaalt u een consumentenprijs. Die is hoger dan de marktprijs, die uw leverancier 

betaalt bij inkoop van stroom of gas. De marktprijs is afgelopen jaar enorm gestegen en heeft veel gefluctueerd. 

Afgelopen jaar was er onzekerheid door de oorlog in Oekraïne, de boycot van Russisch gas en de vrees voor 

tekorten, wat de prijs opdreef.  

De stroomprijs is in ons land gekoppeld aan de gasprijs. Dat komt omdat de meeste stroom nog door 

gascentrales wordt geleverd. Voor uitleg over de ontwikkeling van de gas- en stroomprijzen op de markt in 2022 

en de hoge consumentenprijs van januari 2023, zie de websites van de energieleveranciers. Bijv. 

https://www.samenom.nl/voorwaarden-documenten/20230101_TariefwijzigingVariabel.pdf. 

 

Helaas hebben veel mensen moeite hun hoge energierekening te betalen. Vrijwillige energie-ambassadeurs van 

BENG helpen bewoners van De Bilt met advies en isolatiemaatregelen. Komend jaar is er een tijdelijk 

prijsplafond om de energie betaalbaar te houden. Voor stroom tot een verbruik van 2900 kWh is het plafond € 

0,40 per kWh en voor gas tot een verbruik van 1200 m3 is het €1,45 per m3. Ook zijn er diverse 

compensatiemaatregelen. OM laat als coöperatie zonder winstoogmerk een deel van de winst op de groene 

stroom terugvloeien naar de klanten (= in de consumentenprijs). 

 

Voor een lagere energieprijs is energie besparen en duurzaam produceren de enige oplossing. Onze Biltstroom 

installaties werken daaraan mee! 

 

Oproep kascommissie 

Wie wil onze kascommissie versterken? U controleert de boeken van Biltstroom bij de penningmeester. Dat kost 

u eenmalig een avond, enkele weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. U hoeft niet speciaal een 

financiële achtergrond te hebben. Info bij penningmeester@biltstroom.nl  
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