
Belastingteruggave en switchen

• 1x per jaar in november: doen wij opgave van uw aandeel in de 
productie van EC Noorddijk

• Als u tussentijds verandert van energie-leverancier: eindafrekening

• Daarbij geen rekening gehouden met x maanden productie (geen 
opgave = geen belasting terug)

• Waarschijnlijk houdt uw nieuwe leverancier ook geen rekening met 
die maanden dat u nog geen klant bij hem was

• Wij doen wel opgave van het hele jaar en als we het op tijd weten 
doen wij ook tussentijds opgave
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Tijdlijn afrekenen – een voorbeeld
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Tijdlijn afrekenen met switchen



Belastingteruggave en switchen of verhuizen 
Misschien herinnert u zich dat ons oorspronkelijke plan was om collectief over te stappen naar één 
leverancier (Energie VanOns) per datum ingang productiejaar (1 november 2018). Om diverse 
redenen hebben we daar toen van af moeten zien. We hebben toen ook duidelijk gemaakt dat 
(regelmatig) switchen van leverancier zich slecht verhoudt met deelname in een energiecoöperatie. 

Nu blijkt dat tussentijds switchen van leverancier het serieuze risico meebrengt dat u (een deel van) 
uw belastingteruggave mis loopt. 

Wat is het geval? 
Eerder hebben we uiteengezet hoe de teruggave energiebelasting werkt (zie op onze website onder 
het tabblad Informatie ‘Regeling postcoderoos’ het betreffende onderwerp). Daarin kunt u lezen dat 
we normaliter 1x per jaar in november opgave doen bij uw energieleverancier van uw aandeel in de 
hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Maar als u op een andere datum dan 1 november overstapt 
naar een andere leverancier, maakt de oude leverancier per die datum de eindafrekening op.  Die 
moet dan ook over de gegevens beschikken van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit die aan u 
wordt toegerekend in de periode dat u klant bij deze leverancier was. Als dat niet tijdig het geval is, 
zal hij ook geen verlaagd tarief (belastingteruggave) toepassen. Uw nieuwe leverancier doet dat ook 
niet over de periode dat u (nog) geen klant bij hem was. Kortom: door uw tussentijdse overstap loopt 
u geld mis. 

Wat kunt u doen? 
Ons advies is: als u over wilt stappen, doe het dan per 1 november, zodat uw verbruiksperiode 
synchroon loopt met ons productiejaar. Als u regelmatig van energieleverancier wisselt, kunt u beter 
uw aandeel in ons zonnedak verkopen. U zult dan vaker achter het net van de belastingteruggave 
vissen. 
Als u van plan bent over te stappen meldt het ons dan in ieder geval tijdig zodat we de opgave vóór 
de eindafrekening bij uw oude leverancier kunnen aanleveren. Dit is de zogenaamde ledenverklaring, 
zonder welke een leverancier het verlaagd tarief niet kan en mag toepassen. Enkele leveranciers zijn 
heel snel met het opmaken van de eindafrekening na uw opzegging (dezelfde dag soms nog); bij 
andere duurt het iets langer, maar wacht niet met het ons te melden! 
Als u gaat verhuizen naar buiten ons postcoderoosgebied (zie de website voor de postcodes die dit 
betreft) geldt hetzelfde. U kunt dan per verhuisdatum geen aanspraak meer maken op toepassing 
van het verlaagd tarief (belastingteruggave) en u kunt dan ook uw aandeel in het zonnedak verkopen 
(aan een ander lid of aan de coöperatie). 

 




