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Compensatie energiebelasting 2022 
 

Recent is voor iedereen die daar recht op heeft de compensatie 
energiebelasting 2022 overgemaakt. De algemene ledenvergadering van 24 oktober 
2022 heeft besloten tot deze vergoeding in verband met de lage energiebelasting op 
elektriciteit in 2022. 
 
Het bedrag dat we hebben overgemaakt kan de volgende elementen bevatten: 

• Voor het project “Peter Kuil” (PPK) € 6,50 per participatie 

• Voor de projecten “Roelf Mulder”(PRM) en “René Reinders” (PRR) € 5,50 per 
participatie 

• Voor leden die bij aanvang € 220 voor hun participatie hebben ingelegd: € 10 per 
participatie extra 

• Voor leden die klant zijn bij Energie VanOns (EVO) de bonus van € 75 voor een 
volledige aansluiting (gas + stroom) of € 30 voor een enkele aansluiting (alleen 
elektriciteit). 
  

Als je wilt nagaan of het bedrag dat je hebt ontvangen klopt, volgen hieronder een 
aantal voorbeelden: 

• Bij 3 participaties "Peter Kuil" (PPK) is de uitkering 3 x € 6,50 = € 19,50 

• Bij 3 participaties "Roelf Mulder" (PM) of "René Reinders" (PRR) is het 3 x € 5,50 
= € 16,50. 

• Heb je 10 participaties "Peter Kuil" (PPK) dan is de uitkering 10 x € 6,50 = € 65,- 

• Heb je het volle pond voor je 3 participaties betaald, dan wordt het voor PPK 3x € 
16,50 = € 49,50 en voor PRM of PRR 3x € 15,50 = €46,50. 

• Ben je klant bij EVO met een volledige aansluiting (gas+stroom) en heb je 3 
participaties PPK dan wordt het € 19,50 + € 75 = € 94,50. Voor 3 participaties 
PRM of PRR: € 16,50 + €75 = € 91,50. 

• Heb je 10 participaties PPK en 3 participaties PRM of PRR en ben je ook nog 
klant bij EVO met een volledige aansluiting, dan is het bedrag: 10 x € 6,50 + 3 x € 
5,50 + € 75 = € 156,50. 
 

Als je het aantal participaties dat je hebt vermenigvuldigt met het juiste bedrag en er 
dan de bonus van EVO bij optelt - als je daar recht op hebt - moet het kloppen. Als je 
participaties in meer dan één dak hebt, moet je die eerst met het juiste bedrag 
vermenigvuldigen en dan bij elkaar optellen. 
 
In 2023 innen we geen contributie. De € 10 per participatie (als je € 99,- hebt 
ingelegd) die je daarmee bespaart, moet je bij deze compensatie plus de teruggave 
energiebelasting via je energieleverancier optellen om je netto rendement over 2022 
te berekenen. 

 
NB De uitkering voor het project TSO (nieuwe postcoderoosregeling) zit hier niet bij 
in. 
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