Beste leden
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot het
faillissement van energieleverancier Anode.
Anode was uw energieleverancier wanneer u stroom en/of gas geleverd kreeg via Agem. In
dat geval heeft het faillissement van Anode dus gevolgen voor u. Daarnaast heeft het
faillissement van Anode ook gevolgen voor ons als coöperatie.
We hebben er bewust voor gekozen te wachten met deze nieuwsbrief totdat er meer
bekend zou zijn over de afwikkeling van het faillissement van Anode.
Faillissement Anode
Indien u afnemer was van energie via Agem voor de levering van stroom en of gas bent u
vanaf 1 december diverse malen geïnformeerd door Agem. Wij hebben er alle vertrouwen in
dat Agem het faillissement van Anode, in het belang van onze leden, maximaal zal
behartigen.
Veel gestelde vragen
Agem verwijst in haar communicatie steeds naar haar website met veel gestelde vragen over
het faillissement van Anode. Via deze link komt u terecht op de site met de meest actuele
informatie.
Energiebelasting 2021
Het verdienmodel in de postcoderozen tot nog toe is dat u 100% van de betaalde
energiebelasting over stroom (2021; € 0,11408 / kWh) jaarlijks terug ontving van Anode via
Agem over de door uw certificaten opgewekte stroom. Of de teruggaaf van de
energiebelasting over 2021 via Anode uitgevoerd zal worden is op dit moment onzeker.
Daarom heeft Agem, na overleg met de Belastingdienst en de landelijke koepel van
energiecoöperaties Energiesamen een brief verzonden aan de Belastingdienst. In deze brief
wordt een werkwijze voorgesteld voor de verrekening van de energiebelasting in het geval
van faillissement van een energieleverancier.
De insteek is dat een nieuwe coöperatieve energieleverancier (waarmee Agem in
onderhandeling is) in 2022 de energiebelasting over 2021 alsnog mag verrekenen op basis
van de eindafrekening van Anode. Voor diegene die géén klant waren van Anode via Agem
verandert er niets ten opzichte van vorig jaar.
Overname door Gezinsenergie
VanHelder is door de curator aangewezen als de nieuwe energieleverancier. Zij hebben alle
particuliere klanten van Anode ondergebracht bij Gezinsenergie. Iedere particulier die klant
was van Anode via Agem heeft op 13 december een mail ontvangen van Gezinsenergie. Op
korte termijn krijgen deze particuliere klanten een contract met een actueel variabel tarief
voor stroom en/of gas waar u tot 12 januari 2022 aan vast zit. Dit is wettelijk zo geregeld om
te voorkomen dat u zonder stroom of gas komt te zitten bij het faillissement van een
energieleverancier.

Gesprekken coöperatieve leverancier
Agem is ondertussen in gesprek met een coöperatieve energieleverancier voor de periode
vanaf 12 januari 2022. Daarmee hoopt Agem u voor het eind van dit jaar een aanbod te
doen voor levering van stroom en of gas. Agem zoekt daarbij naar een partij die goed past bij
de coöperatieve gedachte van Agem, Groenkracht Groenlo en alle 14 andere
energiecoöperaties in de Achterhoek.
Storneren
U kunt het recht op storneren (terugboeken) van de laatste maandbedragen (tot datum
twee maanden na afboeking) toepassen. Wanneer u verwacht bij de jaarafrekening veel geld
terug te krijgen omdat de betaalde maandbedragen veel te hoog waren is dat zeker een
verstandige zet. Hebt u geen recht op geld terug dan worden deze maandbedragen later
alsnog in rekening gebracht. Wanneer alle afnemers enkele maanden laten storneren kan
dat op zich weer leiden tot financiële problemen voor Agem. Dat zou nadelig kunnen zijn
voor de rol die Agem speelt voor een goede afloop van de teruggaaf energiebelasting. Neem
bij twijfel contact op met Agem. Terugboeken doet u door naar uw bankrekening te gaan, op
de betreffende overboeking te klikken en daarna op terugstorten/terugboeken.
We verwachten dat de curator de eindafrekeningen ergens begin 2022 zal gaan opmaken.
Gevolgen voor Groenkracht Groenlo
Ook de teruglevering van de opgewekte stroom van onze daken verliep via Agem door
Anode.
De stroomopbrengsten van onze daken tot en met oktober 2021 hebben wij ontvangen van
Agem Levering BV. Voor de grootverbruik daken Klein Gunnewiek en Marianum is afgelopen
maandag een nieuw tijdelijk variabel contract afgesloten bij Edmij in samenwerking met
Agem.
Voor de andere 3 daken (Kringloop, Groot Kormelink en Bruggeman) op kleinverbruik zijn we
in afwachting van een tijdelijk variabel zakelijk aanbod van VanHelder.
Wij zullen van enkele maanden de vergoeding voor de opbrengst gaan mislopen. Gelukkig
geen zomermaanden met een hoge productie. Daar staat tegenover dat de vaste contracten
vervallen en we vanaf nu direct een marktconforme vergoeding voor geleverde stroom gaan
ontvangen.

Tot slot: Toch allemaal fijne feestdagen gewenst.

