
 

 

 

Beste leden van Zonnig Zieuwent.       

Hier staat een nog steeds meer dan trotse voorzitter van uw coöperatie Zonnig Zieuwent UA 

 

Trots omdat we vandaag eindelijk 3 daken officieel mogen openen. 

2 die al draaien sinds 1-1-2021 en het dak van Jolanda te Molder is sinds ongeveer 1-7 van dit jaar 

LIVE. Zoals de vlag er nu voor staat zal ook eind oktober dak 8 (ten Have Pigs) zo goed als gereed zijn 

voor productie. 

 

Sla de krant maar open of zet het journaal maar aan, er heerst een energiecrisis. Ook uw energie 

rekening stijgt elke maand maar door en door omdat bijna al onze leden (ca 90%) op een variabel 

tarief zitten bij Energie VanOns. Stijgingen van de voorschotnota met 200-400% t.o.v. een jaar 

geleden komen ons niet als onbekend voor. Vooral de landelijke overheid lijkt tekort te schieten in 

korte termijn oplossingen (muv de energietoeslag voor minima van € 1300,-). We mogen hopen dat 

minister Jetten volgende week op Prinsjesdag nog iets voor ons allen in petto heeft. 

 

Elk nadeel heeft echter dit jaar zeker ook een voordeel. Als coöperatie ontvangen we de 

stroomopbrengsten die, net zoals uw eigen stroomprijzen, enorm gestegen zijn. Waar we vanaf de 

start in 2016 ergens tussen de € 0.04 en € 0.06 voor onze stroom kregen, dit jaar gaat ook het dak er 

bij ons af qua stroomopbrengsten. Als voorbeeld noem ik afgelopen juli waar we over de duim ca.  

€ 0.35 / kWh ontvingen op de kleine daken 3 tm 7. De omzet van 7 daken in alleen de maand juli van 

dit jaar was bijna net zoveel als heel 2021 met 6 daken. Dat brengt ons dan ook bij het positieve 

nieuws, het bestuur is aan het kijken om een EXTRA tussentijdse uitkering van het batig saldo te 

doen. We denken hierbij aan ca. € 50,- per certificaat dak 1 tm 6 en ca. € 25,- dak 7 (omdat die nog 

maar een paar maand meedoet). De definitieve bedragen volgen binnenkort in een nieuwsbrief en 

wij gaan dit voor de feestdagen nog aan u uitkeren. 

 

Nog heel even kort over het oude en nieuwe verdienmodel van de postcoderoos omdat hier blijkbaar 

toch nog steeds veel onduidelijkheid over is bij een aantal van onze leden. 

Tot 1-1-2022 was het verdienmodel voor dak 1 tm 6 de teruggaaf energie belasting. De 

energiebelasting op stroom is per 1-1-22 verlaagd van ca. € 0.114  incl btw per kWh naar ca. € 0.04 

incl. (een tijdelijke) btw verlaging van 21% naar 9% per 1-7-2022.  

De energiebelasting 2022 (ca. € 0.04 / kWh) kan een ieder die bij Energie Vanons zit (dak 1 tm 6) 

weer tegemoet zien begin 2023 over door zijn certificaten opgewekte kWh’s . 

Het verdienmodel dak 1 tm 6 is voor 2022 grotendeels verschoven van korting op de 

energiebelasting naar opbrengst stroom (was zo’n € 0.04 tot € 0.06 / kWh en is dit jaar over de duim 

grote en kleine daken ca. € 0.25 / kWh). 

In de ALV en in een nieuwsbrief hebben we hier al vaker aandacht aan besteed. Energie Samen de 

landelijke koepel is in overleg met ministerie van EZK en de belastingdienst om te komen tot een 

afkoopregeling van deze oude regeling. Wij volgen dit op de voet en zodra hier meer over bekend is 

hoort u uiteraard zo spoedig mogelijk van ons. 

Voor de leden van dak 7 (en straks 8), zij hebben niets te maken met de energiebelasting over 

stroom. Vanaf dak 7 krijgen wij als coöperatie 15 jaar lang een gegarandeerde subsidie (SCE) over 

elke kWh stroom van max € 0.146. Als de stroomprijs gemiddeld genomen hoger is in een jaar dan de 

subsidie zal er niet of nauwelijks subsidie uitgekeerd worden omdat de gehele stroomopbrengst al 

naar de coöperatie vloeit (zeg € 0.25 / kWh ipv € 0.146) en wij dit kunnen verdelen onder de leden. 



 

Wat verder ca. 90% van onze bijna 200 unieke leden nog treft;  

Door het faillissement Anode hebben leden dak 1 tm 6 die via Agem bij Anode zaten nog niet de 

energiebelasting over 2021 ontvangen (€ 0.114 / kWh). Afhankelijk welk dak je meedoet betreft dit 

ca. € 25-€ 30,- per certificaat.  

Doordat Anode de belastingplichtige was kan de consument niet direct bij de Belastingdienst de 

energiebelasting ophalen. Het geld zit in de failliete boedel (zegt men). 

Aangezien de Belastingdienst op dit gebied niet direct met de consument handelt, moet het 

opvragen van de vordering via de leverancier gaan. Bij een failliete energieleverancier kom je dan dus 

bij de curator terecht. Energiesamen is hier ook mee bezig maar het wil nog niet echt vlotten. 

 

Als voorzitter van Zonnig Zieuwent heb ik recent een klacht ingediend bij de nationale ombudsman 

hierover. Die heeft mij deze week terugverwezen naar de belastingdienst waar ik deze dagen 

opnieuw een klacht en suggestie, ter finale kwijting, zal indienen namens alle leden van Zonnig 

Zieuwent die via Agem bij Anode zaten. 

 

Let wel dit betreft uitsluitend de energiebelasting over 2021 zijnde  € 0.114 / kWh. Als we zien dat we 

dit jaar zeker meer dan het dubbele voor de stroom ontvangen is er qua verdienmodel niets aan de 

hand. Sterker nog de ooit in 2016 berekende terugverdientijd van ca. 8 jaar bij dak 1 Grefte gaan we 

bij een extra uitkering van het batig saldo dit jaar nog terugbrengen naar ca. 6.5 jaar. Dus in 6,5 jaar 

hebben de leden de inleg van € 240,- retour ontvangen. Alles wat er vanaf nu nog binnenkomt de 

komende 8,5 jaar is pure winst voor de leden.  

 

Voor nu wens ik u allen nog een fijne regenvrije fietsdag en ik dank de werkgroep fietsdag ofwel de 

overige bestuursleden van ZZ voor hun inzet. Deze speech zal ik ook opnemen in de eerstkomende 

nieuwsbrief zodat u thuis alles nog eens rustig na kunt lezen. 

 

 

 

 


