Nieuwsbrief

voor de leden
van de energiecoöperatie

BoeN

nummer 17, januari 2022
De energiecoöperatie BoeN is in februari 2015 opgericht.
Het bestuur van BoeN informeert de leden van de coöperatie (on)regelmatig met een
Nieuwsbrief over de ontwikkelingen en de stand van zaken.

1. Stroomleverancier van Agem failliet - gevolgen
1.1. Gevolgen voor klanten van Agem
Op 1 december 2021
was in het nieuws dat
de energieleverancier
Anode failliet is gegaan.
Voor klanten van Agem
heeft dat faillissement
rechtstreeks gevolgen,
want zij kregen hun
stroom - via Agem geleverd door Anode.
Deze klanten van Agem
zijn en worden
rechtstreeks per email
door Agem
geïnformeerd, maar
voor alle BoeN-leden geven wij hier een korte samenvatting van de situatie.
Agem zélf heeft geen zgn. ‘leveringsvergunning’ om zelfstandig actief te zijn op de
energiemarkt. Daarom had Agem een overeenkomst met het energiebedrijf Anode, dat wel
een leveringsvergunning had. Als klant van Agem merkte je daar niets van, maar formeel
liep de levering van stroom en gas dus via het bedrijf Anode.
Nu dat bedrijf Anode failliet is krijgen de Agem-klanten hun energie van een ander bedrijf.
Tijdelijk (als ‘noodoplossing’) is dat het bedrijf ‘Gezinsenergie’.
Intussen is Agem op zoek gegaan naar een nieuwe energieleverancier die - net als Agem en
BoeN - een coöperatiestructuur heeft. Dat is gelukt: Agem heeft eind december 2021 haar
klanten geadviseerd om over te stappen naar ‘Energie VanOns’, dat is een coöperatieve
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energieleverancier van 100% groene stroom. Onder de naam ‘Streekenergie door Agem’
heeft Agem zich aangesloten bij ‘Energie VanOns’. Klanten van Agem kunnen dus
binnenkort (vanaf begin januari 2022) hun energie afnemen via ‘Streekenergie’ bij
energieleverancier ‘Energie VanOns’.
U zult gemerkt hebben dat de energietarieven nu helaas veel hoger zijn dan u onder uw
oude contract gewend was: dat is het gevolg van de algemene stijging van energieprijzen,
waar consumenten op de hele wereld last van hebben.
Nadere informatie voor klanten van Agem is te
vinden op de website ‘Streekenergie van Agem’,
klik hier; daar staan ook vele ‘vragen en
antwoorden’.
1.2. Gevolgen voor de aandeelhouders van zonnedak Holthuizen, die klant van Agem
zijn
Bent u klant van Agem en heeft u aandelen in ons zonnedak dan zal het faillissement van
Anode daarvoor ook gevolgen hebben.
Immers, de aandeelhouders krijgen jaarlijks een
belastingteruggave via hun eigen energieleverancier. Maar nu
Anode failliet is, is onzeker of en hoe die belastingteruggave
uitbetaald gaat worden aan de klanten van Agem.
Agem heeft samen met ‘EnergieSamen’, de belangenorganisatie
van energiecoöperaties, de Belastingdienst gevraagd om een
uitzondering te maken rond het proces van de uitkering van de
energiebelastingteruggave over 2021. Het voorstel is gedaan dat
‘Streekenergie van Agem’ toestemming krijgt om de energiebelasting over geheel 2021
terug te betalen aan de klanten van Agem. Of de Belastingdienst hieraan kan meewerken
hangt af van toestemming van het ministerie van Financiën. De uitkomst hiervan is nog
niet bekend.
Als dit onverhoopt niet lukt zou zich de situatie kunnen voordoen dat de
Belastingdienst de teruggave voor de Agem-klanten uitkeert aan het failliete Anode,
waarbij dit bedrag door schuldeisers bij de curator opeisbaar wordt.
Actuele informatie hierover zal Agem per email aan zijn klanten sturen.
1.3. Gevolgen voor de exploitatie van zonnedak Holthuizen
De stroom die ons zonnedak produceert wordt door BoeN aan de Agem verkocht.
Na het faillissement van Anode was het dus spannend of we nog wel betaald zouden
krijgen voor de door ons zonnedak geleverde stroom. We hebben alle leveringen t/m
oktober 2021 uitbetaald gekregen; de betaling over november en over de periode tot 13
december 2021 is nog niet ontvangen en onzeker.
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Of het Agem gaat lukken om de zogenaamde “maatschappelijke bijdrage” (een vast bedrag
per klant jaarlijks aan BoeN) over 2021 uit te betalen is ook nog onzeker.
Er is ook nog een lichtpuntje in al deze faillissementsellende.
Volgens het meerjarig contract dat BoeN met Agem/Anode had voor de levering van stroom
van het zonnedak voor circa € 0,035 per kWh; dat tarief is medio 2020 vastgesteld toen de
marktprijzen van stroom erg laag waren.
Nu dat leveringscontract vervallen is hebben we een tijdelijk nieuwe leveringscontract
gesloten met Agem /Edmij; dat contract is maandelijks opzegbaar. Dat energiebedrijf
betaalt aan ons vanaf 13 december 2021 de huidige marktprijzen voor stroom, en dat was
in december j.l. circa € 0,20 per kWh geleverde stroom!

Ons leveringscontract met Agem/Edmij is een tijdelijk ‘noodverband’. Agem mikt erop om
ook voor deze stroomlevering structureel te gaan samenwerken met de coöperatieve
energieleverancier ‘Energie vanOns’. In het voorjaar van 2022 verwachten we een voorstel
van Agem/EvO, en dat voorstel gaat het bestuur van BoeN dan beoordelen.
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2. Jaaroverzicht 2021 van zonnedak Holthuizen
Op het dak van de veestal aan de Toldijkseweg 39 in Steenderen is in opdracht van
BoeN het collectieve ‘Zonnedak Holthuizen’ gebouwd. Op dit dak liggen 741
zonnepanelen, die gekocht zijn door 55 deelnemers die wonen in Bronkhorst, Steenderen,
Baak, Rha en Olburgen. Het zonnedak produceert sinds eind juni 2018 groene stroom.

2.1. Stroomproductie in 2021
De stroomproductie van ons zonnedak is online via de website van BoeN te volgen: klik
hier.
U kunt dus zelf bijhouden hoe het gaat met het zonnedak, en met uw aandeel daarin. Deel
de totale stroomproductie door 741 en u weet de stroomproductie van één
productieaandeel.
In 2021 was het minder zonnig dan in voorgaande jaren, en onze zonnepanelen zijn al een
beetje verouderd. Toch heeft ons zonnedak weer veel zon gevangen en daarvan groene
stroom geproduceerd, meer dan volgens onze prognose bij de start van het project. In de
tabel hieronder ziet u - naast de prognose van de jaarproductie - de productiecijfers over
de jaren sinds de start in 2018 [bron: Kenter meetdata]:
prognose
(per jaar)

2018
(halfjaar)

2019

2020

2021

in MWh

totaal
t/m 2021

stroomproductie

205

131

226

223

210

790

In de figuur op de volgende blz. is de verdeling van de stroomproductie over de maanden
van het jaar te zien [bron: Solar Edge]:
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 Wat betekent deze stroomproductie voor het MILIEU ?
In het jaar 2021 produceerde ons zonnedak 210.000 kWh schone
energie; dat is voldoende voor 74 huishoudens 1.
Door de totale stroomproductie van 790.000 kWh van ons
zonnedak sinds de start medio 2018 hebben we totaal al 313
ton CO2-emissies minder.
Voor ditzelfde schone effect hadden in diezelfde 3,5 jaar 4470 bomen moeten groeien 2.
1

een gemiddeld huishouden verbruikt 2830 kWh/jaar [bron: Milieu Centraal]
om 1 ton CO2-uitstoot vast te leggen moeten 50 bomen een jaar lang groeien [bron: Climate
Neutral Group]
2
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 Wat betekent deze stroomproductie voor de AANDEELHOUDERS ?
Ook voor de deelnemers/aandeelhouders in het zonnedak
was 2021 een goed jaar:
 De jaarproductie van het dak gedeeld door 741 geeft
een jaarproductie van 283 kWh per paneel/aandeel.
 Dat geeft over 2021 een belastingteruggave van 283
kWh x € 0,11 = € 32,28 per aandeel (vorig jaar € 35,52
per aandeel.
 Na 3,5 jaarheeft u al 60 % van uw investering
teruggekregen! U betaalde begin 2018 voor een aandeel in het zonnedak € 255, maar
u kreeg eind 2018 al € 20 terug, dus uw investering was € 235 per aandeel/paneel. In
2021 kreeg u weer een teruggave van uw investering: € 15,- /aandeel (zie daarvoor in
het jaarverslag over 2020, klik hier). Zie verder de berekening in deze tabel:

investering, medio 2018:
AF:
AF:
AF:
AF:
AF:

belastingkorting over 2018:
belastingkorting over 2019:
belastingkorting over 2020:
teruggave investering in 2021:
belastingkorting over 2021:

resteert geïnvesteerd, eind 2021:

€ per aandeel
zonnedak
235,00
-/-/-/-/-/-

22,36
36,42
35,52
15,00
32,28

93,32

N.B.: Als gevolg van het faillissement van Anode is het nog onzeker of de deelnemers
die klant van Agem/Anode zijn hun belastingteruggave wel zullen ontvangen; zie
daarvoor elders in deze Nieuwsbrief.

2.2. Onderhoud zonnedak Holthuizen
Voor het onderhoud van ons zonnedak heeft energiecoöperatie BoeN een
onderhoudscontract gesloten met het bedrijf Tenten Solar, dat het dak ook heeft geleverd
en geïnstalleerd. Voor een vast bedrag van € 750,- per jaar (ex BTW) houdt Tenten Solar in
de gaten of het zonnedak naar behoren functioneert (“monitoring”) en doet Tenten Solar
alle benodigde onderhoudswerk. De onderhoudswerkzaamheden worden namens BoeN in
de gaten gehouden en zo mogelijk bijgewoond door Frank van Heijst.
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In voorjaar 2021 is het reguliere onderhoud verricht, en begin september is een defecte
‘optimizer3’ vervangen.
2.3. Teruggave energiebelasting aan aandeelhouders zonnedak
Zoals bekend ontvangt iedere deelnemer in het zonnedak jaarlijks een korting op de
energiebelasting.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Omdat bij het schrijven van deze Nieuwsbrief nog niet duidelijk is hoe de
verrekeningen dit keer zullen gaan is onderstaande beschrijving gebaseerd op de
‘normale situatie’.
Als gevolg van het faillissement van Anode (zie aan het begin van deze Nieuwsbrief) zal
het proces dit keer anders verlopen, zowel qua tijdschema als inhoudelijk.
Dit geldt zeker voor de deelnemers die klant zijn bij Agem; het staat nog niet vast of
zij al dan niet hun energiebelasting over 2021 terugkrijgen (zie par. 1). Klanten van
Agem worden daarover worden per email bericht door Agem.
Het boekjaar van ons zonnedak loopt gelijk aan het boekjaar van de coöperatie BoeN, en
dat is het kalenderjaar. Per eind van 2021 zal dus een jaarafrekening plaatsvinden, over
een vol jaar stroomproductie. Zoals eerder aangegeven verwachten wij dat u over 2021:
circa € 32,28 per aandeel energiebelasting terug ontvangt via uw stroomleverancier.
Omdat wij de stroom van het zonnedak Holthuizen aan de AGEM (Achterhoekse Groene
Energie Maatschappij) verkopen zorgt AGEM voor de afrekeningen, in de vorm van
zogenaamde “ledenverklaringen”. Daartoe heeft AGEM van BoeN een lijst gekregen met
alle deelnemers in het zonnedak, en het aantal productieaandelen per deelnemer.
Het proces van de afrekening van onze stroomproductie gaat als volgt:
 De AGEM stelt begin januari 2022 vast hoeveel stroom het zonnedak over de het
jaar 2021 heeft geproduceerd; dat is 210 MWh geweest (zie par. 2).
 AGEM deelt de vastgestelde stroomproductie door het totale aantal
productieaandelen (741 stuks). In de zogenaamde “ledenverklaring” legt AGEM per
deelnemer vast: het aantal productieaandelen van
de deelnemer maal de stroomproductie per
paneel. Daarop wordt de teruggaaf van de
energiebelasting gebaseerd.
 Voor deelnemers die klant zijn bij AGEM:
Begin januari 2022 worden de deelnemers die
klant zijn bij AGEM door AGEM per email verzocht
om de meterstanden aan AGEM door te geven om
de (jaar)afrekening en de belastingkortingfactuur te kunnen opstellen. Wie een
3

Een ‘power optimizer’ is een elektronische chip die de energieopbrengst van elk afzonderlijk
zonnepaneel maximaal vergroot. De optimizers worden per zonnepaneel aangesloten tussen de
bekabeling van de panelen. En deze worden weer aangesloten op de centrale SolarEdge omvormer.

BoeN – Nieuwsbrief nr. 17, januari 2022

pagina 7 van 10

zogenaamde “slimme meter” heeft krijgt zo’n verzoek niet, want die meters kan
AGEM zelf op afstand uitlezen.
AGEM stelt een (jaar)afrekening op; die wordt eind januari 2022 aan de klanten
verstuurd. Daarnaast maakt AGEM een tegoedfactuur (“creditfactuur”) waarop is
aangegeven hoeveel belastingkorting wordt uitbetaald; deze tegoedfactuur wordt
medio februari 2022 aan de klant verstuurd, en kort erna wordt het bedrag door
AGEM uitbetaald.
 Voor deelnemers die géén klant van AGEM zijn:
AGEM stuurt de zogenaamde
“ledenverklaring” eind januari 2022 naar
BoeN. Frank van Heijst stuurt namens
BoeN (via het emailadres
holthuizen@boen.nu) de ledenverklaring
door naar de deelnemers. De deelnemer
stuurt deze verklaring zelf naar het
eigen energiebedrijf, die de “verdiende”
belastingkorting zal verrekenen via de
eigen energie-afrekening. Wanneer dat
gebeurt valt niet te voorzien en is per
energiebedrijf anders.
Bent u in de loop van 2021 van energieleverancier gewisseld, dan stuurt u de
ledenverklaring naar die beide leveranciers.
Sommige energiebedrijven vragen ook nog extra documenten van de
energiecoöperatie BoeN; in ieder geval van Essent, Vattenfall en Greenchoice is dat
bij ons bekend. Omdat alle deelnemers aan BoeN hebben opgegeven wie hun
energieleverancier is kunnen en zullen wij ervoor zorgen dat deze bedrijven de
door hen gewenste extra documenten ontvangen.
Heeft u problemen met het terugkrijgen van uw belastingkorting, meld dat dan per
email aan Frank van Heijst van BoeN via het speciale emailadres: holthuizen@boen.nu
3. Wellicht lagere teruggave energiebelasting vanaf 2022
Het demissionaire kabinet Rutte III heeft besloten om de stijgende energieprijzen te
compenseren. Dat doet men door de belasting op energie fors te verlagen:
jaar

belasting per kWh

2021
2022

€ 0,09428
€ 0,03679

belasting per kWh
incl. BTW
€ 0,1141
€ 0,0445

Deze zeer forse belastingverlaging is natuurlijk gunstig
voor alle gebruikers van stroom, maar het pakt tegelijk
voor de deelnemers aan een zogenaamd
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‘postcoderoosproject’ - zoals ons zonnedak Holthuizen - juist nadelig uit.
Bij ons project krijgt elke deelnemer immers het grootste rendement door de jaarlijkse
teruggave van betaalde energiebelasting. Maar zoals bekend geldt ook: u krijgt nooit méér
belasting terug dan wat u als energiebelasting heeft betaald. Dus nu de energiebelasting
daalt is het mogelijk dat u niet alle teruggave krijgt waarop u - op basis van uw aandelen
in het zonnedak - ‘recht heeft’.
Dat probleem is tijdig onderkend door de energiecoöperaties in het land. ‘EnergieSamen’,
de belangenorganisatie voor energiecoöperaties, heeft inmiddels bij de Belastingdienst en
bij het ministerie van Financiën voorstellen gedaan voor zowel een oplossing op korte als
op lange termijn. Wie hier de technische details van wil (proberen te) doorgronden leest
verder op de website van EnergieSamen (klik hier).
Vanzelfsprekend houden wij van BoeN de ontwikkelingen in de gaten en zullen we u nader
berichten als er oplossingen bekend worden.
4. Energie besparen
De energieprijzen stijgen hard.

Het is goed om te weten dat de regering probeert die prijsstijgingen enigszins te
compenseren door de energiebelasting fors te verlagen, maar de beste maatregel tegen
stijgende energieprijzen is natuurlijk om je energiegebruik te beperken. Met meer
wooncomfort als extra voordeel, want een betere isolatie van je huis leidt meestal ook nog
tot meer comfort binnen.
 Alle reden dus om (eindelijk) werk te maken van het besparen van energie!
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Er zijn mogelijkheden genoeg, maar waar moet je beginnen? Om u wegwijs te maken in
alle hulpmiddelen en mogelijkheden die hiervoor bestaan, vindt u bij Agem (ook namens
onze gemeente) hét Energieloket van de Achterhoek.
Daar kunt u aankloppen (klop hier) met al uw vragen over
energiebesparing. Via het Energieloket kunt u ook gratis
advies vragen aan een Energiecoach.
 Hoe betaal ik dat?
Energie besparen en isoleren kost geld dat u meestal dubbel en dwars terugverdient door
lagere energiekosten, terwijl uw woning ook nog eens veel comfortabeler wordt. Heeft u
het geld voor de benodigde investeringen niet beschikbaar, dan zijn er subsidies en
leningen mogelijk; zie ook daarvoor op de website van het Energieloket, klik hier.

Tot slot
Het Bestuur van de energiecoöperatie BoeN heeft u in deze Nieuwsbrief ‘bijgepraat’ over
de activiteiten en resultaten van de coöperatie.
Wilt u meer weten of heeft u voorstellen voor nieuwe projecten: meld het ons!
Gijs Wildeboer, voorzitter
Rob van Woerden, secretaris
Hein Konijnenberg, penningmeester
Hanneke Gosselink, lid

email: secretariaat@boen.nu
samenstelling Nieuwsbrief: Frank van Heijst

Coöperatie ‘Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal’ (BoeN) U.A.
secretariaat: ‘t Hof 5; 7226 LG Bronkhorst
email: secretariaat@boen.nu ; info: www. boen.nu
KvK: 626 300 75; IBAN: NL32 RABO 0321 6997 85
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