Beste leden van Groenkracht Groenlo,
Let op: niet het hele jaar 2021
elektriciteit van Agem: besteed dan onmiddellijk aandacht
aan deze mail!!!

Het kalenderjaar 2021 loopt op zijn eind en daarmee komt de teruggaaf energiebelasting
dichterbij. Om dat correct te laten verlopen moeten wij van onze leden weten bij welke
energieleverancier zij hun elektriciteit afnamen in 2021. Wanneer dat in 2021 niet het
gehele jaar Agem was wilt u ons dan bericht doen wie uw energieleverancier(s) was of
waren en bij een wisseling gedurende het jaar ook de datum van wisseling. Bent u van adres
gewisseld of is er wat veranderd aan de tenaamstelling van het energiecontract met uw
leverancier laat het ons dan ook weten.
Kijk er nu meteen even naar en geef het ons door. Bij nalatigheid hebben wij er veel werk
mee en loopt u het risico uw recht op teruggaaf energiebelasting te verspelen.
Wanneer u van plan bent binnenkort van energieleverancier te wisselen stel het dan even
uit tot 1 januari 2022. Wisselingen in december kan Agem, die ons hierbij helpt, niet meer
voor ons verwerken!

U hebt natuurlijk ook gehoord en gelezen dat de energiebelasting wordt teruggebracht van
ruim 11 cent naar 4,5 cent in 2022. Daarmee zal ook de teruggaaf energiebelasting van onze
bestaande postcoderoos projecten enorm dalen. U zult begrijpen dat organisaties die onze
belangen behartigen zoals Agem en Energie Samen daartegen in het geweer zijn gekomen.
Dat heeft tot nog toe niets concreets opgeleverd. Mogelijk wordt ook de ODE (opslag
duurzame energie) ter waarde van 3,7 cent toegevoegd aan de teruggave maar dat is niet
zeker. In 2022 wordt verder gepraat hoe hiermee om te gaan met het ministerie van
economische zaken en staatssteun juristen.
Gelukkig kan de verminderde teruggaaf energiebelasting (deels) gecompenseerd worden
door een hogere verkoopprijs van de stroom. Wij hebben voor 40 % van onze productie in
2022 variabele prijzen. Voor 22 % hebben we tot juli 4,2 cent en vanaf juli variabele prijzen.
Voor 38% van de productie hebben we nog 4,5 jaar een vaste prijsafspraak van 6,3 cent per
kWh.
Bij blijvend hogere opbrengsten van de verkoop stroom wordt de verlaging teruggaaf
daardoor deels gecompenseerd. En wanneer de energieprijzen weer dalen wordt mogelijk
de energiebelasting weer hoger.
Met vriendelijke groet,
Gerard Kamp
Secretaris Groenkracht Groenlo

