
																			
																				Informatie opbrengsten en energiebelasting 

Beste deelnemers en belangstellenden van Veluwe-Energie, 
 
We wensen u allereerst een voorspoedig 2019 toe, met goede zon-opbrengsten! 
 
Energiebalans 
Per 31 december 2018 konden we de balans opmaken van de opbrengst van onze installaties op de daken 
van de Ireneschool, de Julianaschool en de Bernhardschool. 
 
In totaal hebben we in 2018 bijna 75.000 kWh zonne-energie opgewekt. Het is een prima start van de 15 
jaar dat we deze installaties in de postcoderoos-regeling laten draaien. 
 
In deze grafiek ziet u de opbrengsten per zon-aandeel per maand. 

 
(Oranje = de standaardprognose van wat gemiddeld per maand verwacht zou mogen worden) 
 
Duidelijk zichtbaar is de lastige start van de Julianaschool, gevolgd door een geweldige maand juli. In 
november en december zien we de invloed van de schaduw rondom de scholen. De opbrengst is dan wat 
lager dan de standaardprognose. Op de totale jaaropbrengst scheelt dit enkele procenten. 
 
De opbrengsten per aandeel zijn als volgt: 

Installatie Opbrengst per aandeel in 2018 
In kWh 

Belastingvoordeel per aandeel 
in Euro 

Ireneschool / Julianaschool 
gestart op 1 mei 2018 171 kWh Eur 21,63 

Bernhardschool 
gestart op 1 november 2018     8 kWh Eur   1,01 
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Teruggave energiebelasting 
Hoe gaat de teruggave van de energiebelasting in zijn werk? 
Uw energieleverancier int energiebelasting via de elektriciteitsrekening, dus uw energieleverancier zal de 
teruggave van de belasting verzorgen. Bij de aanmelding bij Veluwe-Energie hebben alle deelnemers hun 
energieleverancier opgegeven. 
 
Wij hebben met alle energieleveranciers van de deelnemers contact opgenomen. In totaal hebben we te 
maken met 8 verschillende energieleveranciers. Het is ons gelukt om bij elke leverancier de juiste 
contactpersoon te vinden. Elke energieleverancier heeft een eigen procedure voor de teruggave van de 
energiebelasting uit de postcoderoos. 
 
In het kort komt het hier op neer: 

• Veluwe-energie maakt voor elke deelnemer een certificaat met daarin de kWh-opbrengst van hun 
zon-aandelen over 2018. 

• We sturen deze certificaten naar de betreffende energieleveranciers, samen met documenten van 
de belastingdienst waarmee we aantonen dat deelnemers Veluwe-Energie daadwerkelijk recht 
hebben op teruggave. 

 
Voor sommige deelnemers betekent dit dat we nog meer gegevens nodig hebben, zoals een klantnummer. 
Voor een enkeling geldt dat ze zelf het certificaat naar hun energieleverancier moeten sturen. 
Met die deelnemers nemen we in de tweede helft van januari contact op. 
 
We rekenen erop dat de energieleveranciers vlot zijn met het terugstorten van de teveel betaalde 
energiebelasting, zodat u als deelnemer kunt genieten van het duurzame voordeel van uw investering. 
 
Wisselen van Energieleverancier? 
Het bovenstaande betekent ook dat u Veluwe-Energie op de hoogte moet brengen als u wisselt van 
energieleverancier. Wij weten dan naar welke leverancier we de gegevens voor de belastingteruggave 
moeten sturen. Wanneer u wisselt, kunnen wij controleren of uw nieuwe leverancier wel meedoet met de 
postcoderoos regeling. Gelukkig doen steeds meer leveranciers mee. Onlangs heeft Essent bekend 
gemaakt dat zij nu ook meedoen. Helaas doet de populaire groene leverancier “VandeBron” nog steeds niet 
mee. 
 
Greenchoice voorkeur 
U kunt zich voorstellen dat Veluwe-Energie het liefst te maken heeft met zo min mogelijk 
energieleveranciers. Veluwe-Energie heeft een contract met Greenchoice, voor de deelnemers die klant zijn 
bij Greenchoice is de administratie voor ons het meest eenvoudig. 
 
Aanmelden via Veluwe-Energie bij Greenchoice kan via de gele knop op deze internet pagina: 
https://www.greenchoice.nl/veluweenergie/ 
 
Of via dit telefoonnummer van Greenchoice: 010 478 23 26 
 
Ook niet-deelnemers kunnen via bovenstaande link klant worden bij Greenchoice. Onze coöperatie Veluwe-
Energie ontvangt jaarlijks een kleine bijdrage van Greenchoice voor elke klant die via Veluwe-Energie is 
aangemeld. En dat is weer mooi meegenomen! 


