
 

De gevolgen van de verlaging van de energiebelasting in 2022 
 
We hebben allemaal gehoord of gelezen dat de energiebelasting op elektriciteit in 2022 
verlaagd wordt ter compensatie van de gestegen gasprijzen.  
Dat scheelt iedereen flink in de energierekening in het komende jaar - al zal die nog steeds 
wel fors stijgen - maar het is slecht nieuws voor deelnemers in de 'oude' 
postcoderoosprojecten. Dat zijn onze projecten PPK, PRM en PRR (onze zonnedaken 1, 2 en 
3). Hier is het verdienmodel de teruggave van de energiebelasting op elektriciteit. Nu 
hadden we er wel rekening mee gehouden dat die de komende jaren iets zou dalen, maar 
niet zo sterk als nu afgesproken is voor 2022.  Gelukkig wordt de soep niet helemaal zo heet 
gegeten als die eerst werd opgediend, maar het blijft een forse aderlating. De verlaging 
wordt niet 8,39 cent zoals eerst aangekondigd, maar ‘slechts’ 6,57 cent. Dat betekent dat de 
teruggave energiebelasting voor een participatie (250 kWh) over 2022 € 11,25 wordt. Dat is 
zo’n € 15 minder dan over 2021. Na aftrek van de contributie (€10) blijft er dan nog maar € 
1,25 over. 
 
Nu speelt dit pas in 2023. We hebben dus nog even de tijd om na te denken over de 
mogelijkheden voor compensatie. Misschien komt het nieuwe kabinet tot andere inzichten 
als de consequenties voor de coöperatieve beweging duidelijk worden. En als er meer 
bekend wordt over het beleid voor de jaren daarna. Wordt de energiebelasting op 
elektriciteit langdurig verlaagd, of stijgt die na 2022 weer naar het eerder afgesproken 
niveau? 
De mogelijkheden voor compensatie zullen vooral bepaald worden door de energieprijzen in 
het komende jaar. Als die flink hoger uitvallen dan nu door Energie VanOns vergoed wordt  
kunnen we meer doen, maar dan moet er ook tijdig inzicht zijn in de definitieve prijs over 
2021 en ’22. Daar zullen we ons de komende tijd hard voor maken 
 
Of en hoe we dit kunnen compenseren willen we met jullie bespreken op onze volgende 
ALV, die we in april 2022 willen houden. 
 
NB Deze ontwikkeling heeft geen invloed op onze nieuwe PCR-projecten (TSO Noord en 
Zuid). De nieuwe PCR-regeling is een subsidieregeling waar de hoogte van de 
energiebelasting geen rol meer speelt. Helaas is er voor de ‘oude’ projecten geen 
overgangsregeling getroffen; die dienen hun tijd uit onder het oude regiem. 
Zie elders op onze website voor meer tekst en uitleg over de nieuwe regeling (SCE). 
 


